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ΘΕΜΑ: Μονοήμερο Αγέλης – Υπόσχεση για τα νέα μέλη    

 
 
Αγαπητοί γονείς, 

 
Η Αγέλη μας διοργανώνει μονοήμερη δράση το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018. Η δράση θα είναι 
εκπαιδευτική και παράλληλα ψυχαγωγική καθώς τα Λυκόπουλα θα έχουν την ευκαιρία να 
εξερευνήσουν το γραμμικό πάρκο (από το Δημαρχείο Στροβόλου μέχρι και το πάρκο της Βουλής ). 
 
Η έναρξη του μονοήμερου  θα γίνει στον χώρο στάθμευσης του Δημαρχείου Στροβόλου στις 09:00 
π.μ. και η λήξη θα γίνει στις 17:00 από τον χώρο του συστήματος μας.  

Το κόστος του μονοήμερου έχει καθοριστεί στα €5 ανά άτομο και περιλαμβάνει το κόστος, 
διατροφής και υλικών προγράμματος. Υπενθυμίζεται πως όλοι οι συμμετέχοντες στην 
δράση θα πρέπει πρώτα να επιβεβαιώσουν την ετήσια εγγραφή τους στο Σύστημα 
μας ώστε να θεωρηθεί η δήλωση συμμετοχής τους έγκυρη. 
 
Παρακαλώ όπως η δήλωση συμμετοχής επιστραφεί συμπληρωμένη μαζί με το αντίτιμο συμμετοχής 

μέχρι το Σάββατο,17 Νοεμβρίου. ( ή τηλεφωνικός μέχρι και την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου)  

Λυκόπουλα Υπόσχεσης :  

Το Σάββατο 24 Νοεμβρίου επίσης θα πραγματοποιηθεί και η ορκωμοσία των νέων μας λυκοπούλων 

στις 16:20 το απόγευμα στο χώρο του συστήματος μας.  

Όλα τα νέα λυκόπουλα θα πρέπει να φοράνε Πλήρη Προσκοπική στολή ( ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ, 

ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ, ΚΑΛΤΣΕΣ, ΠΗΛΗΚΙΟ, ΖΩΝΗ, ΜΑΥΡΑ Ή ΚΑΦΕ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ)  ΚΑΙ να έχουν μαζί 

τους ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΣΧΕΣΗΣ. ( τα υπόλοιπα σήματα μπορείτε να τα ράψετε πριν από την 

υπόσχεση ).  

*ΣΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΟΛΑ ΤΑ ΛΥΚΟΠΟΥΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΤΟΛΗ  

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με την αρχηγό τις Αγέλης,   

Άντρη Αβραάμ  στο τηλέφωνο 99805782 . 

 
Με εκτίμηση, 

 
 
 
 

Άντρη Αβραάμ  
Αρχηγός Αγέλης  
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Δήλωση Συμμετοχής 

 

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

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

να συμμετάσχει στο μονοήμερο  της 82ης Αγέλης Αγ.Ομολογητων  ,και μαζί  επισυνάπτω το αντίτιμο 

συμμετοχής, 5 ευρώ ανά άτομο., 

 

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

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

Προβλήματα υγείας/Αλλεργίες του Συμμετέχοντα: 

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

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

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

 

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 
 

…………………………….. 
 

 


