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4 Μαΐου 2022 
 
Αγαπητοί γονείς, 

Η Αγέλη μας μέσα στο πλαίσιο της προσκοπικής της δουλειάς, προγραμματίζει διήμερη εκδρομή για όλα 
τα Λυκόπουλα το Σαββατοκύριακο 21-22 Μαΐου 2022 στο χώρο του συστήματος μας. 

Στο διήμερο, τα Λυκόπουλα θα έχουν την ευκαιρία να περάσουν πτυχία και απαιτήσεις για τα αστεράκια 
τους, και να διασκεδάσουν.  

Θα διανυκτερεύσουμε στο χώρο του Συστήματός μας, ενώ θα πραγματοποιηθεί μονοήμερη εκδρομή στη 
φάρμα Riverland. Το τίμημα συμμετοχής καθορίζεται στα €25.00 και περιλαμβάνει μεταφορικά, φαγητό 
και διάφορα άλλα μικροέξοδα του προγράμματος. Τα λυκόπουλα πρέπει να βρίσκονται στο σύστημα το 
Σάββατο 21 Μαΐου η ώρα 14:45 μ.μ. και θα τους πάρετε από το σύστημα την Κυριακή 22 Μάϊου η ώρα 
15:00 μ.μ.  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος τα παιδιά τους στη πιο πάνω δράση παρακαλώ όπως 
συμπληρώσουν την google form που σας έχει σταλεί στο κινητό σας και να αποσταλεί το τίμημα 
συμμετοχής με QuickPay(99544477) ή Revolut (99544477 ή @marianlscc) στην Αρχηγό Μαριάννα ή με 
κατάθεση στον λογαριασμό του Συστήματος στην Ελληνική Τράπεζα Αρ. λογ. 125-01-024517-01. ΙΒΑΝ: 
CY94005001250001250102451701 το αργότερο μέχρι το Σάββατο 14 Μαΐου.  

Για περισσότερες πληροφορίες θα μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αρχηγό Αγέλης Στέλλα Πανταζή  
(96-442762). 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ. 

 
Σας ευχαριστώ,  
Με εκτίμηση 

 
Μαριάννα Φλωρίδου 
Αρχηγός Συστήματος 

 
ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 
1. Προσκοπική Στολή (να φορεθεί κατά την 

αναχώρηση) – Κίτρινη φανέλα, χωρίς 
πουκάμισο 

2. Μπουφάν ή αδιάβροχο 
3. Φόρμες γυμναστικής για το βράδυ 
4. 1 αλλαξιά ρούχα 
5. Πετσέτα προσώπου, χτένα, οδοντόβουρτσα, 

οδοντόπαστα 

6. Υπνόσακο (Sleeping bag) 
7. Ματ για το πάτωμα 
8. Γραφική Ύλη 
9. Παγούρι 
10. Καραβάνα ή πιάτο πλαστικό και 

μαχαιροπήρουνα 
11. Φανάρι
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