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ΘΕΜΑ: Διήμερο Αγέλης – Περβόλια
Αγαπητοί γονείς,
Η 82η Αγέλη μας, διοργανώνει διήμερη δράση το Σαββατοκύριακο 06-07 Απριλίου στο χωρίο
Περβόλια στην Επαρχία Λάρνακας, η δράση θα είναι εκπαιδευτική και παράλληλα ψυχαγωγική.
Η έναρξη του διημέρου θα γίνει στο 82 ο Σύστημα Σάββατο 06 Απριλίου στις, 09:00 και η λήξη του
Κυριακή 07 Απριλίου, στις 16:00 από τον χώρο του συστήματος μας.

Το κόστος του διημέρου έχει καθοριστεί στα 20 ανά άτομο και περιλαμβάνει το κόστος,
διατροφής, λεωφορείου, αναμνηστικού και υλικών προγράμματος.

Παρακαλώ όπως η δήλωση συμμετοχής επιστραφεί συμπληρωμένη μαζί με το
αντίτιμο συμμετοχής μέχρι το Σάββατο, 30 Μαρτίου.
Επίσης όσα λυκόπουλα δεν έχουν δώσει υπόσχεση να φέρουν μαζί τους ( σήμα
υπόσχεσης, μαντίλι, πηλήκιο και την προσκοπική στολή ) γιατί θα δώσουμε υπόσχεση.
Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με την αρχηγό τις Αγέλης,
Άντρη Αβραάμ στο τηλέφωνο 99805782.

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

Απαγορεύονται τα κινητά τηλέφωνα, η ότι δήποτε άλλο ηλεκτρονικό παιχνίδι !
Με εκτίμηση,

Άντρη Αβραάμ
Αρχηγός Αγέλης
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ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ
Παρακάτω σημειώνονται τα υποχρεωτικά καθώς και κάποια προαιρετικά εφόδια που θα πρέπει να έχει μαζί
του το κάθε Λυκόπουλο. Τα περισσότερα από αυτά θα τα χρησιμοποιήσει ξανά σε άλλες δράσεις της Αγέλης
και μετέπειτα της Ομάδας όταν θα γίνει Πρόσκοπος.
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.
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
1.
Πλήρης Προσκοπική Στολή
2.
Παπούτσια μαύρα ή καφέ
3.
Πουλόβερ ή χοντρή μπλούζα
4.
Παντελόνι μακρύ
5.
Μπουφάν
6.
Πυτζάμες
7.
Υπνόσακο
8.
Υπόστρωμα (mat)
9.
Είδη φαγητού (πιρούνι, κουτάλι, μαχαίρι, πιάτο)
10. Παγούρι και ποτήρι (όχι γυάλινο)
11. Πετσέτα προσώπου
12. Είδη ατομικής υγιεινής : σαπούνι, οδοντόκρεμα, οδοντόβουρτσα κλπ
13. Φανάρι
14. Γραφική ύλη
15. Αδιάβροχο
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
1. Φωτογραφική μηχανή
2. Ατομικό Φαρμακείο
3. Ότι άλλο θεωρηθεί χρήσιμο
Σημείωση: Όλα τα μέλη 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 διήμερο
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
……………………………..
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