Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Δηµοκρατίας

ΣΩΜΑ
ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
82ον ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ

Τ.θ. 23355, ΑΓ. ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ, 1682 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΤΗΛ.22427573
Τρίτη 15/05/2018
Αγαπητοί γονείς,
ΘΕΜΑ: Θερινή Κατασκήνωση Ομάδας 82ου Σ.Π. Αγ.
Ομολογητών και 254ου Συστήματος Αγίου Παύλου
Το επιτελείο της Ομάδας του 82ου Συστήματος Αγίων Ομολογητών, με μεγάλη χαρά σας
ανακοινώνει ότι αποφάσισε πως η φετινή θερινή κατασκήνωση θα πραγματοποιηθεί στα Λούματα
των Αετών . Οι ημερομηνίες διεξαγωγής της κατασκήνωσης έχουν οριστεί στις 07/07/201814/07/2018.
Σκοπός της κατασκήνωσης είναι η απόκτηση γνώσεων, η ψυχαγωγία και η κοινωνικοποίηση των
παιδιών. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για να ξεφύγουν από τον άμεσο οικογενειακό τους κύκλο ώστε
να νιώσουν υπεύθυνοι για τον εαυτό τους όπως επίσης και εν μέρει ανεξάρτητοι. Το κυριότερο
βέβαια είναι η δυνατότητα που τους παρέχεται να ζήσουν μέσα στη φύση και να την εξερευνήσουν.
Το πρόγραμμα της κατασκήνωσης φέτος θα είναι μοναδικό αφού δουλέψαμε όλοι οι βαθμοφόροι
με κόπο και μεράκι. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει εκπαιδεύσεις, παιχνίδια, διαγωνισμούς,
χειροτεχνίες και άλλα πολλά. Θα είναι μέρες χαράς και διασκέδασης, γνώσης και δημιουργικότητας.
Επίσης η συνεύρεση με άλλο Σύστημα στην ίδια κατασκήνωση, θα δώσει τη δυνατότητα στα μέλη
μας να γνωριστούν μεταξύ τους και να δημιουργηθούν ισχυροί δεσμοί. Ως εκ τούτου, η συμμετοχή
όλων των μελών μας είναι απαραίτητη.
Το κόστος συμμετοχής για την Κατασκήνωση έχει υπολογιστεί στα €95,00
Το εν λόγω ποσό καλύπτει τα ακόλουθα:
 Διαμονή
 Πλήρες διατροφή για 7 ημέρες (πρωινό, γεύμα, δείπνο και 2 ροφήματα)
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 Μεταφορικά προς και από τον κατασκηνωτικό χώρο
 Φορτηγό προς και από τον κατασκηνωτικό χώρο (για την μεταφορά των κάμπετ και των
αποσκευών)
 Αναμνηστικό κατασκήνωσης
 Διάφορα άλλα έξοδα.
Για την καλύτερη διοργάνωση της κατασκήνωσης και για τη δική σας ευκολία, το ποσό θα
πρέπει να καταβληθεί σε 2 δόσεις ως ακολούθως:
1. Σάββατο 26/05/2018

€50,00

2. Παρασκευή 08/06/2018 €45,00
Για οικογένειες που έχουν δύο παιδιά, το δεύτερο παιδί θα πληρώσει €50,00.

Με εκτίμηση,

Γιώργος Φαίδωνος
Αρχηγός Ομάδας Προσκόπων
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