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ΘΕΜΑ: Εκδρομή Συστήματος στο Τρόοδος ( Χιόνια) 

ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΙ  
 
 
Αγαπητοί γονείς, 
 
To 82o Σύστημα διοργανώνει μονοήμερη δράση στο Τρόοδος την Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019. 
Πιο συγκεκριμένα θα είμαστε στον εκδρομικό χώρο, Λιβάδι του Πασιά. Σε περίπτωση που δεν 
υπάρχουν χιόνια μέχρι και την Κυριακή σε εκείνο το σημείο θα μπορούμε να ανέβουμε πιο πάνω 
φυσικά αν οι συνθήκες το επιτρέπουν. Η προτεραιότητα μας στη δράση πάντοτε είναι η ασφάλεια 
των μελών μας.  
 
Με μεγάλη χαρά προσκαλούμε όλους τους γονείς να έρθουν μαζί μας να περάσουμε μια 
διαφορετική προσκοπική εξερεύνηση με τα παιδία σας! Η δράση θα είναι εκπαιδευτική και 
παράλληλα ψυχαγωγική καθώς Λυκόπουλα, Πρόσκοποι, Ανιχνευτές και γονείς  θα έχετε την 
ευκαιρία να δραστηριοποιηθείτε  σε ένα διαφορετικό πρόγραμμα 
 
Την Κυριακή 27.01 στις 09:00, όλα θα πρέπει να βρίσκεστε  στον χώρο του συστήματος μας με 
όλα τα απαραίτητα εφόδια που θα βρείτε πιο κάτω. Θα επιστρέψουμε στον χώρο του 
συστήματος μας γύρω στις 16:30 το απόγευμα. Η δράση δεν είναι υποχρεωτική για όλους τους 
γονείς , αλλά θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι θα μεταφερθούμε ΟΛΟΙ με τα Λεωφορεία για τον 
καλύτερο προγραμματισμό μας.  

Το κόστος του μονοήμερου έχει καθοριστεί στα  €10 ανά άτομο και περιλαμβάνει το κόστος, 
διατροφής, υλικών προγράμματος και μεταφορικών.  

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 την Τρίτη 22 Ιανουαρίου.  Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε 

με τον αρχηγό του τμήματος του παιδιού σας.  

Αγέλης:  Άντρη Αβραάμ 99805782 Ομάδας : Γιώργος 99886055 Κοινότητας : Κωνσταντίνος 99785348. 

* καμιά δήλωση συμμετοχής δεν θα γίνει αποδεκτή πέραν της προκαθορισμένης ημερομηνίας .!  

Με εκτίμηση, 
 
 
Σολωμός Δημητρίου                                                                          
Αρχηγός Συστήματος 
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ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ 

  

Παρακάτω σημειώνονται τα υποχρεωτικά καθώς και κάποια προαιρετικά εφόδια που θα πρέπει να έχει μαζί 

του το κάθε μέλος μας.   

 

Σε καμία περίπτωση η έλλειψη οποιουδήποτε από τα αναφερόμενα εφόδια δεν πρέπει να αποτελέσει 

λόγο για τη μη συμμετοχή του παιδιού σας  στη διήμερη δράση. Σε περίπτωση που υπάρχει έλλειψη 

κάποιου είδους, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε το Επιτελείο του συστήματος  έγκαιρα, ούτως ώστε να 

καλύψει το κενό όσο το δυνατό καλύτερα. 

 

Τι να φορώ για να πάμε εκδρομή (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ) 

 

1.     Αδιάβροχο Παντελόνι   

2.     Αδιάβροχο  Μπουφάν ή Σακάκι   

3.     Ζεστά εσωτερικά ρουχα ( μέσα από το παντελόνι και το μπουφάν )  

4.     Παπούτσια για χιόνια  (π.χ. γαλότσες, hiking shoes)  

5.     Γάντια   ( 2 ζευγάρια αν έχετε) 

6.     Σκουφάκι  

7.     Κασκόλ  

8.     Μαντίλι  

9.  

Τι να φέρω μαζί μου :  (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ) 

 

Μια τσάντα με ρούχα για να αλλάξουμε :  

1. Ένα σετ φόρμες  

2. Εσωτερική φανέλα  

3. ΚΑΛΤΣΕΣ τις πιο χοντρές  

4. Εσώρουχα  

5. Παπούτσια  

 

Προαιρετικά : μπορεί να φέρει ο καθένας ότι θεωρεί απαραίτητο για μια εκδρομή στα χιόνια   

( π.χ. Καρότο για να φτιάξουμε χιονάνθρωπο !!!! )  
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Δήλωση Συμμετοχής 
 

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

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

να συμμετάσχει στη δράση  82ου Συστήματος Προσκόπων Αγ.Ομολογητων  

 

(για γονείς ) Εγώ ο/η…………………………………………………………………………………… θα έρθω στην 

δράση του 82ου Συστήματος Προσκόπων Αγ. Ομολογητών 
 

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:…………………………………………………………………….……………….. 

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 
 

…………………………….. 
 

 


