Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Δημοκρατίας
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82ον ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΑΓΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ

Τ.θ. 23355, ΑΓ. ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ, 1682 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΤΗΛ.22427573
ΘΕΜΑ: Μονοήμερη δράση Τοπογραφίας και Αγωνιστικού Προσανατολισμού για την Ομάδα Προσκόπων

Αγαπητοί γονείς,
Η 82η ομάδα Αγίων Ομολογητών, διοργανώνει κοινή δράση Τοπογραφίας και Αγωνιστικού
Προσανατολισμού με τις ομάδες 30 Σ.Π. Αμμοχώστου, 40 Σ.Π. Έγκωμης, 71 Σ.Π. Καιμακλίου, 86 Σ.Π.
Παλουριώτισσας, 99 Σ.Π. Μαρωνιτών, 107 Σ.Π. Λυκαβητού, 250 Σ.Π. Γερόλακκου, 254 Σ.Π. Αγ. Παύλου,
287 Σ.Π. Τσερίου και 301 Σ.Π. Κοκκινοτριμιθιάς.
Χώρος συγκέντρωσης: Νοτιοδυτική πλευρά πάρκου Αθαλάσσας, Λατσιά (πίσω από ΚαραΪσκάκειο
Ίδρυμα)
Έναρξη δράσης – Σύνταξη: 14:00 Λήξη: 17:30
Όλοι πρόσκοποι θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο συγκέντρωσης έγκαιρα, φέροντας στολή
εργασίας (παντελονι άνετο (φόρμα), προσκοπική φανέλα, μαντήλι) και παπούτσια πορείας. Επίσης,
να φέρουν μαζί τους παγούρι νερού και αδιάβροχο.
Η δράση γίνεται με σκοπό την εκπαίδευση των προσκόπων στην γεωχωρική αντίληψη και
ταυτόχρονα την ενασχόληση με το άθλημα του προσανατολισμού μέσα από εκπαιδευτικές και
ψυγαγωγικές δραστηριότητες καθώς και με ένα διαγωνιστικό μέρος.
Το κόστος της δράσης έχει καθοριστεί στα €5 ανά άτομο και περιλαμβάνει τον εξοπλισμό για το
άθλημα του προσανατολισμού, αναμνηστικό και υλικά προγράμματος.
Παρακαλούμε όπως επιστραφεί η δήλωση συμμετοχής συμπληρωμένη μαζί με το αντίτιμο
της δράσης μέχρι το Σάββατο 16 Μαρτίου.
Για λεπτομέρειες ή τυχόν απορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Αρχηγό Ομάδας Γιώργο στο
99886055.
Με προσκοπικούς χαιρετισμούς
Γιώργος Φαίδωνος
Αρχηγός Ομάδας 82ου συστήματος Αγίων Ομολογητών
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Υπεύθυνη Δήλωση
Εγώ ο/η υποφαινόμενος/η……………………………………………………………….......................................….
επιτρέπω στο/στην γιο/κόρη μου…………………………..........................................................................
να συμμετάσχει στο μονοήμερο τοπογραφίας και προσανατολισμού το Σάββατο 23 Μαρτίου 2019. Για
το σκοπό αυτό καταβάλλω το ποσό των €5.
Τηλέφωνα που θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση ανάγκης:
……………………................. ……………………........... ……………………............
Προβλήματα υγείας ή άλλα που αντιμετωπίζει το παιδί:
………………………………………………………………………………………….……………..........................................................
..............................................................................................................................................
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.

Ονοματεπώνυμο Γονέα Υπογραφή Γονέα

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

............................................
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