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ΘΕΜΑ: Μονοήμερο Συστήματος  στη Θάλασσα    

 
 
Αγαπητοί γονείς, 
 
Το επιτελείο του συστήματος μας, διοργανώνει  μονομερή δράση το Σάββατο 08 Ιουνίου 2019  στη 
παραλία της ΜΑΔ, στον Κάππαρη.  
  
Η έναρξη του μονοήμερου θα γίνει στο 82ο Σύστημα Σάββατο 08 Ιουνίου  στις, 14:00  και η λήξη την 
ίδια μέρα, στις 20:00  από τον χώρο του συστήματος μας.  

Το κόστος του μονοήμερου  έχει καθοριστεί στα 10 ανά άτομο και περιλαμβάνει το κόστος, 
διατροφής, λεωφορείου, αναμνηστικού και υλικών προγράμματος. 
 
Σκοπός της εκδρομής, είναι τόσο εκπαιδευτικός μιας και τα μέλη μας θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν 
το πτυχίο του κολυμβητή, όσο και ψυχαγωγικός μιας και θα παίξουμε στο ιδανικό καλοκαιρινό μέρος 
και να αποχαιρετίσουμε μια γεμάτη προσκοπική χρονιά.  
 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η παραλία που θα πάμε έχει ναυαγοσώστη αλλά έχουμε και εμείς 
βαθμοφόρο εκπαιδευμένο και κάτοχο του πτυχίου ναυαγοσωστικής. Όπως, σε κάθε δράση μας έτσι 
και σε αυτή έχουμε μελετήσει και λάβει όλα τα μέτρα ασφαλείας, καθώς θα οριοθετήσουμε σημείο 
στην θάλασσα με σημαδούρες ( δικές μας ) για το μέχρι που θα κολυμπήσουν τα μέλη μας. Ο Πρώτος 
Βοηθός και το Αυτοκίνητο Ασφαλείας είναι δεδομένα σε όλες μας τις δράσεις έτσι και σε αυτή !  
 
Παρακαλώ όπως η δήλωση συμμετοχής επιστραφεί συμπληρωμένη μαζί με το αντίτιμο 

συμμετοχής μέχρι το Σάββατο, 1 Ιουνίου 2019.  

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 

 

Να έρθουν με :  

• Μαγιό  

• Από πάνω ρούχα 

• Παντόφλες θάλασσας  

Και με μια τσαντούλα που μέσα να έχει :  

• Πετσέτα θάλασσας  

• Αντηλιακό  

• Παγούρι με νερό !  ( ΣΙΓΟΥΡΑ)  

• Καπέλο για τον ήλιο ! ( ΣΙΓΟΥΡΑ) 

• Σετ με ρούχα και εσώρουχα ( για να αλλάξουμε )  

• Κουβαδάκια , Γυαλάκια ( προαιρετικά )  

• Ότι άλλο θεωρείτε απαραίτητο για μια εκδρομή στη θάλασσα  
 
 

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 μονοήμερο στη θάλασσα  

 

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 
 

…………………………….. 
 

 


