
 

Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Δημοκρατίας 

 

ΣΩΜΑ   
ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ                 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΚΥΠΡΟΥ 82ον ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ 

Τ.θ. 23355, ΑΓ. ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ, 1682 ΛΕΥΚΩΣΙΑ    ΤΗΛ.22427573 
 

 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:  www.scouts82.com                                           Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:  epiteleio@scouts82.com 

                                                                                                           
ΘΕΜΑ: ΔΗΜΕΡΟ ΑΓΕΛΗΣ  

 
 

Αγαπητοί γονείς, 

 

Η Αγέλη μας μέσα στα πλαίσια προετοιμασίας των Λυκοπούλων της για τη νέα προσκοπική χρονιά 

διοργανώνει σε συνεργασία με το 299ο Σύστημα Προσκόπων Ιδαλίου διήμερη δράση και εκπαίδευση των 

Πρώτων και Δεύτερων των  Εξάδων το Σαββατοκύριακο 13-14 Οκτωβρίου 2018, στο χώρο του Συστήματος 

Δαλίου στο Δάλι. 

 

Η εκπαίδευση θα αρχίσει μετά από την κανονική μας συγκέντρωση η ώρα 18:00μ.μ. και θα τελειώσει την 

Κυριακή στις 11:30μ.μ. το μεσημέρι. Το τίμημα συμμετοχής είναι €7. Θα μπορείτε να παραλάβετε τα παιδιά 

σας από το 299ο Σύστημα Προσκόπων Ιδαλίου στις 11:30 μ.μ. την Κυριακή 14 Οκτωβρίου. 

 

Το διήμερο αυτό είναι περισσότερο εκπαιδευτικό όπου μέσα από τη διεξαγωγή παιχνιδιών και ομάδων 

εργασιών έχει σκοπό να ενημερώσει τα Λυκόπουλα για τα καθήκοντά τους κατά την νέα προσκοπική χρονιά, 

γι’ αυτό καλό θα ήταν να παρευρεθούν στη συγκεκριμένη εκπαίδευση όλοι οι Πρώτοι και Δεύτεροι των 

εξάδων. 

 

Παρακαλώ να συμπληρώσετε την επισυναπτόμενη δήλωση και να επιστραφεί το αργότερο μέχρι το Σάββατο 

6 Οκτωβρίου. Για να μπορέσουν τα παιδιά σας να συμμετάσχουν στο διήμερο θα πρέπει να 

ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής. Παρακαλούμε όπως όλα τα παιδιά να φέρουν μαζί τους τα 

υλικά που αναγράφονται στην επισυναπτόμενη λίστα.  

 

Για οποιεσδήποτε απορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Αρχηγό Αγέλης  

Άντρη Αβραάμ 99805782 

 

Σας ευχαριστούμε,  

 

Αγέλη 82  
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ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

1.     Πλήρης Προσκοπική Στολή (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ) 

2.     Παπούτσια μαύρα ή καφέ  

3.     Πουλόβερ ή χοντρή μπλούζα 

4.     Παντελόνι μακρύ 

5.     Μπουφάν 

6.     Πυτζάμες 

7.     Υπνόσακο ή δύο σεντόνια και δύο κουβέρτες  

8.     Υπόστρωμα (mat) 

9.     Είδη φαγητού (πιρούνι, κουτάλι, μαχαίρι, πιάτο) (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ) 

10.     Παγούρι και ποτήρι (όχι γυάλινο) 

11.     Πετσέτα προσώπου 

12.     Είδη ατομικής υγιεινής : σαπούνι, οδοντόκρεμα, οδοντόβουρτσα κλπ  

13.     Φανάρι  

14.     Γραφική ύλη 

15.     Αδιάβροχο (ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ)  

 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 

1.    Φωτογραφική μηχανή  

2.    Ατομικό Φαρμακείο  

3.    Ότι άλλο θεωρηθεί χρήσιμο 

 

 

 

Σημείωση: Τα λυκόπουλα θα πρέπει να έχουν  μαρκάρει τα προσωπικά τους αντικείμενα για να τα ξεχωρίζουν.  

Απαγορεύονται τα κινητά τηλέφωνα, η ότι δήποτε άλλο 

ηλεκτρονικό παιχνίδι ! 
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Δήλωση Συμμετοχής 
 

Εγώ ο/η υποφαινόμενος/η……………………………………………..……………………. 

Επιτρέπω στο/στην γιο/κόρη μου………………………….............................................. 

να συμμετάσχει στο Εκπαιδευτικό Διήμερο της Αγέλης και επισυνάπτω το τίμημα συμμετοχής των  €7. 

 
Τηλέφωνα που θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση ανάγκης: 
 

……………………............………………….......……………………................................ 
Προβλήματα υγείας/Αλλεργίες του Συμμετέχοντα: 

…………………………………………………………........................................................ 

….……………................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Παρακαλώ επίσης τους Βαθμοφόρους να προσέξουν τα ακόλουθα: 
 

Α. Φαγητό:…………………………………………………………………….……………….. 

Β. Ύπνος : …………………………………………………………………………………….. 

Γ. Άλλο : …………………………………………………………………………………. 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που αναγράφονται πιο πάνω είναι ακριβή και ότι δεν 

υπάρχει σημαντικός λόγος υγείας που να εμποδίζει τη συμμετοχή του παιδιού μου  
στη δράση αυτή. Επίσης επιτρέπω όπως σε περίπτωση ανάγκης να μεταφερθεί το παιδί 
μου με τα ιδιωτικά οχήματα των βαθμοφόρων. 
 

Υπογραφή Γονέα 
 

…………………………….. 
 

 


