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Θέμα : Παρέλαση 25η Μαρτίου
Αγαπητοί γονείς,
Σύμφωνα με το προγραμματισμό της Επαρχίας Λευκωσίας, το σύστημα μας θα συμμετάσχει
στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Οι εορτασμοί των εθνικών επετείων γίνονται για να
τιμήσουμε όλους αυτούς που αγωνίστηκαν για τα ιδανικά της Πατρίδας, της Πίστης και της
Ελευθερίας. Οφείλουμε να συμμετέχουμε με ενθουσιασμό, ζήλο και σεβασμό προς την
επέτειο.
Για τον καλύτερο συντονισμό, την παρουσία του Σώματος Προσκόπων Κύπρου αλλά και της
Επαρχίας μας στην παρέλαση για την Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου 1821, παρακαλώ
σημειώστε τα εξής:
•

Όλα τα μέλη του συστήματος μας ΛΥΚΟΠΟΥΛΑ , ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ θα
πρέπει να παρουσιαστούν με ΠΛΗΡΗ προσκοπική στολή :
o Πουκάμισο
o Παντελόνι ( κατά προτίμηση κοντό )
o Μαντίλι και κρίκο !
o Ζώνη
o Κάλτσες προσκοπικές (μπλε)
o Πηλήκιο / Μπερέ (πρόσκοποι και ανιχνευτές )
o Παπούτσια μαύρα ή καφέ (ΟΧΙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΜΕ ΓΡΑΜΜΕΣ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΤΛΠ )
o Όλα τα απαιτούμενα σήματα τι στολή παρακαλούμε όπως είναι ραμμένα και
σιδερωμένη

Για τον οποίο δήποτε λόγω δυσκολεύετε κάποιος να συμπλήρωση όποιο δήποτε κομμάτι της
προσκοπικής μας στολής, ( πχ. Δεν έχει πηλήκιο το προσκοπικό κατάστημα ) παρακαλούμε
όπως έρθετε σε επαφή με την αρχηγό της αγέλης Άντρη Αβραάμ 99805782.
•

•

Για την καλύτερη μας παρουσίαση πρέπει όλοι να βρίσκονται στο Δημοτικό Σχολείο
Αγ. Αντωνίου τη μέρα της παρέλασης, Δευτέρα 25η Μαρτίου στις 09:00 για να
πραγματοποιήσουμε πρόβες με ολόκληρη την Επαρχία Λευκωσίας.
Θα παραλάβετε τα μέλη μας από το τέλος της παρέλασης, παλιό ΓΣΠ, απέναντι από
το Υπουργείο Οικονομικών.

Διευκρινίζετε ότι το λυκόπουλο, πρόσκοπος και ανιχνευτής που δεν θα έρθει σωστά
ντυμένο με πλήρη προσκοπική στολή ΔΕΝ θα λάβει μέρος στην παρέλαση !
Με προσκοπικούς χαιρετισμούς
Σολωμός Δημητρίου
Αρχηγός Συστήματος

