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Γονείς και κηδεμόνες
Λυκοπούλων 76ης Αγέλης
Στρόβολος, 03 Μαΐου 2014
Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,
Θέμα : Θερινή Κατασκήνωση 76ης Αγέλης Λυκοπούλων
Λίγοι μόνο μήνες μας χωρίζουν από την κλιμάκωση της προσκοπικής χρονιάς που είναι η θερινή μας
κατασκήνωση. Κατόπιν σχετικών συνεννοήσεων, η θερινή κατασκήνωση της Αγέλης μας θα
πραγματοποιηθεί στις 05 - 12 Ιουλίου 2014 στον κατασκηνωτικό χώρο του ΣΠΚ στα Πλατάνια.
Για το βέλτιστο προγραμματισμό της κατασκήνωσης, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την πιο κάτω
δήλωση συμμετοχής για την κατασκήνωση και όπως μας την επιστρέψετε τα Σάββατα 10 Μαΐου ή 17
Μαΐου κατά τις ώρες της συγκέντρωσης.
Το κόστος συμμετοχής της κατασκήνωσης ανέρχεται στα 95 Ευρώ ανά Λυκόπουλο και παρακαλούμε
όπως αποπληρωθεί με τις εξής δόσεις:
 40 Ευρώ μαζί με τη δήλωση συμμετοχής – 10 ή 17 Μαΐου
 55 Ευρώ μέχρι τις 31 Μαΐου
Για οικογένειες με δύο ή περισσότερα παιδιά που θα συμμετάσχουν στην κατασκήνωση, για το δεύτερο
και τα επόμενα παιδιά η οικογένεια θα επωφελείται με έκπτωση 20 Ευρώ ανά άτομο.
Επισημαίνουμε ότι οποιεσδήποτε ακυρώσεις συμμετοχών θα πρέπει να μας κοινοποιηθούν πριν
τις 7 Ιουνίου, 2014 για την επιστροφή του χρηματικού ποσού που θα καταβάλετε. Έπειτα από
αυτή την ημερομηνία δυστυχώς δεν θα είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων, καθώς και εμείς με τη σειρά
μας θα προβούμε σε σχετικές πληρωμές σε τρίτους για την κατασκήνωση.
Τέλος, για καλύτερη ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε σχετικό ενημερωτικό έντυπο για την κατασκήνωση
το οποίο περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη θερινή μας κατασκήνωση. Μέχρι την
ενημερωτική μας συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 Μαΐου (κατά την διάρκεια
της τελικής μας εκδήλωσης), το Επιτελείο της Αγέλης μας παραμένει στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε
επιπρόσθετες πληροφορίες τυχών χρειαστείτε.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας
Με προσκοπικούς χαιρετισμούς,

Αργυρώ Καφετζιή
ΛΕΩΝ
Αρχηγός Αγέλης

Ιστοσελίδα: http://www.76thescouts.net

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ
Αργυρώ Καφετζιή
Αρχηγός Αγέλης
99 378 325
Μαρία Στ. Θεοδώρου
Κιτρινωποί
99 579 567
Μαργαρίτα Α. Ερμογένους Γκριζωποί
99 321 632
Αντώνης Παναγίδης
Κοκκινωποί
99 662 564
Αγγελική Χαλκιά
Πρασινωποί
96 823 804
Μαρίνα Ηλία
Πορτοκαλωποί
99 995 295
Μαρία Ιωάννου
Γαλαζιωποί
99 968 338

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: as@76thescouts.net
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ
Εγώ ο / η _______________________________________________________________ γονέας /κηδεμόνας του/της Λυκοπούλου
____________________________________________________________________________________(Α.Τ.Ε*________________)
δηλώνω ότι επιτρέπω στο παιδί μου να συμμετάσχει στην Θερινή Κατασκήνωση της 76ης Αγέλης που θα
πραγματοποιηθεί στις 5 μέχρι 12 Ιουλίου 2014 στον κατασκηνωτικό χώρο του Σώματος Προσκόπων Κύπρου, στα
Πλατάνια, έχοντας μελετήσει το σχετικό ενημερωτικό έντυπο που μου έχει δοθεί για την κατασκήνωση και
καταβάλλοντας το ποσό των €95 για την συμμετοχή του/της.

Α. ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ομάδα Αίματος :

___________________________________________________

Πάσχει ή Έπασχε από χρόνιες παθήσεις :
(ΑΣΘΜΑ - ΚΑΡ∆ΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ - ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΥΤΙΩΝ - ∆ΙΑΒΗΤΗΣ - ΥΠΝΟΒΑΣΙΑ κλπ.)

___________________________________________________

Κουράζεται εύκολα; - Λαχανιάζει εύκολα;

ΝΑΙ_____________

Χορηγείται στο παιδί οποιαδήποτε ιατροφαρμακευτική αγωγή :

ΝΑΙ_______

(αν ναι σημειώστε τα ακριβή φάρμακα και δοσολογία)

ΟΧΙ_______

Είναι το παιδί σας αλλεργικό ;

Σε φάρμακα ; __________________________________________

ΟΧΙ_____________

Φάρμακο & ∆οσολογία _____________________

Σε τροφές; ____________________________________________
Σε άλλα; (έντομα, φυτά, γύρη κλπ) ____________________________
Έχει κάνει αντιτετανικό εμβόλιο και μέχρι πότε ισχύει;

ΝΑΙ_____ και ισχύει μέχρι ______________

ΤΟΥΣ______

ΣΗΜ. ΑΝ ∆ΕΝ ΤΟ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ

Υπέφερε από κάποια σοβαρή ασθένεια τους τελευταίους έξι μήνες;
(Αν ναι , ποια;)

_____________________________________________________

Υπέστη πρόσφατες χειρουργικές επεμβάσεις; (Αν ναι, τι ακριβώς;)

____________________________________________________

Έχει προβλήματα δυσκοιλιότητας;

ΝΑΙ_____________

Έχει οποιαδήποτε άλλα ιατρικά προβλήματα που χρειάζεται να
αναφερθούν;

ΟΧΙ_____________

____________________________________________________

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :
Το παιδί σας :
1. Φοβάται στο σκοτάδι ;

ΝΑΙ _____ ΟΧΙ _____

3. Είναι οξύθυμο;

ΝΑΙ _____ ΟΧΙ _____

2. Έχει τάσεις απομόνωσης ;

ΝΑΙ _____ ΟΧΙ _____

4. Μιλά στον ύπνο του;

ΝΑΙ _____ ΟΧΙ _____
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Γ. ∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :
1. Έχει οποιαδήποτε σοβαρή απέχθεια σε κάποιο φαγητό;
(Αν ναι σε ποιό;)

____________________________________________________

2. Το παιδί σας τρώει ικανοποιητικά, λιγότερο ή περισσότερο από το
κανονικό;

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ :___

ΛΙΓΟΤΕΡΟ :___

ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΟ : ___

3. Υπάρχουν οποιεσδήποτε άλλες διαιτητικές ανάγκες ή προβλήματα;
(Αν ναι ποια;)

____________________________________________________

∆. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :
Παρακαλώ σημειώστε οτιδήποτε άλλο νομίζετε ότι δεν έχει καλυφθεί από τα ανωτέρω και χρειάζεται να γνωρίζουν οι Βαθμοφόροι :

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ :
1. Εάν θα δοθεί αναμνηστική μπλούζα της Κατασκήνωσης παρακαλώ
για το παιδί μου να παραγγείλετε το εξής νούμερο :

7-8 :___

9-11 :___

12-14 : ___

Small : ___

Στ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΩΝ :

Όνομα Πατέρα : ___________________________________

Τηλέφωνα : 1. ______________________ 2. _______________________

Όνομα Μητέρας : __________________________________

Τηλέφωνα : 1. ______________________ 2. _______________________

Υπογραφή Γονέα ή Κηδεμόνα που συμπλήρωσε την αίτηση :

_____________________________________________________

Ημερομηνία : _________________________

Ιστοσελίδα: http://www.76thescouts.net

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: as@76thescouts.net

76η ΑΓΕΛΗ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ

ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΜΑΙΟΣ 2014

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Κύριος στόχος του εντύπου αυτού είναι να δώσει στους γονείς
των Λυκοπούλων της Αγέλης μας, την ευκαιρία να γνωρίσουν την
ΘΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ της 76ης Αγέλης Λυκοπούλων.
Προσπάθειά μας είναι να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πλήρη
και ολοκληρωμένη εικόνα της φετινής κατασκήνωσης αλλά και να
αντιληφθείτε το μέγεθος των εμπειριών που θα αποκτήσουν τα παιδιά
σας συμμετέχοντας σε αυτή.

Οι σελίδες που ακολουθούν
ίσως είναι σημαντικές
για το παιδί σας.

Να η ζωή που δε τη
νοιώθει όποιος δεν
έζησε μαζί μας ...

Διαβάστε με προσοχή
κουβεντιάστε το με
την οικογένεια και το :
Σάββατο 10 Maΐου (3:00 - 5:00 μμ)
ή
Σάββατο 17 Μαΐου (3:00 – 5:00 μμ)

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ !!!
76η Αγέλη Λυκοπούλων Στροβόλου
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ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ;
Για κάθε Λυκόπουλο Κατασκήνωση σημαίνει :
 Υγιεινή ζωή στο ύπαιθρο.
 Γνωριμία με τη Φύση.
 Οργάνωση της καθημερινής ζωής χωρίς τη συνεχή επίβλεψη από τους
γονείς. (αυτοσυντήρηση)
 Ανάπτυξη ατομικής πρωτοβουλίας και του αισθήματος ευθύνης
 Διάπλαση χαρακτήρα
 Συντροφική Ομαδική Ζωή, συνεργασία και άμιλλα
 Παιχνίδι, Περιπέτεια και Δράση
 Εμπλουτισμός Γνώσεων
 Δημιουργία στενότερων δεσμών φιλίας με τα άλλα Λυκόπουλα και τους
Βαθμοφόρους.
Για όλους αυτούς τους λόγους η Θερινή Κατασκήνωση αποτελεί τόσο για τα
παιδιά όσο και για τη δουλεία μας στον Προσκοπισμό, το επιστέγασμα των
δράσεων κάθε Προσκοπικής χρονιάς.
Στην Προσκοπική κατασκήνωση κάθε Λυκόπουλο καλείται, πάντοτε με τη
βοήθεια και τη στήριξη των Βαθμοφόρων του, να αντιμετωπίσει πολλές και
διάφορες προκλήσεις, τις οποίες μαθαίνει να αντιμετωπίζει σχεδόν αποκλειστικά
με τις δικές του δυνάμεις και γνώσεις.
Πιστεύουμε ότι οι εμπειρίες αυτές είναι πολύ σημαντικές για κάθε παιδί. Από
εσάς εξαρτάται αν θα τις αποκτήσει ή αν θα τις στερηθεί.

Οι Πρόσκοποι
προετοιμάζονται
350 μέρες το χρόνο
για 15 μέρες κατασκήνωση.

Λόρδος Μπέιτεν Πάουελ, ιδρυτής Προσκοπισμού.

76η Αγέλη Λυκοπούλων Στροβόλου
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ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΛΛΗ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ;

1. Γιατί, πρώτοι εμείς οι Πρόσκοποι, το 1913, φέραμε τις κατασκηνώσεις
παιδιών στην Κύπρο. Άρα οι κατασκηνώσεις στηρίζονται στη μακροχρόνια
πείρα μας.
2. Γιατί η κατασκήνωσή μας σχεδιάζεται για να καλύψει τις συγκεκριμένες
ανάγκες των συγκεκριμένων παιδιών της Αγέλης μας. Ακόμη, τα ίδια τα
παιδιά φροντίζουν σε κάποιο βαθμό στον προγραμματισμό της, με τη
βοήθεια των εκπαιδευμένων Βαθμοφόρων τους. Άρα η κατασκήνωση δεν
μπορεί παρά να είναι φτιαγμένη «στα μέτρα τους».
3. Σκοπός μας δεν είναι το κέρδος αλλά η διασκέδαση και η απόκτηση
χρήσιμων εμπειριών και γνώσεων. Αυτό κάνει τις Προσκοπικές
κατασκηνώσεις μοναδικές και τις διαφοροποιεί από τις σύγχρονες
τυποποιημένες κατασκηνώσεις κερδοσκοπικού ή καθαρά ψυχαγωγικού
χαρακτήρα.
4. Το πρόγραμμα της Προσκοπικής κατασκήνωσης είναι σχεδιασμένο με τρόπο
που να καλύπτει τις ανάγκες για γνώσεις και εμπειρίες μέσα από
συναρπαστικές δράσεις, παιχνίδια και πολλή περιπέτεια.
5. Το πρόγραμμα μιας Προσκοπικής κατασκήνωσης δεν είναι ποτέ το ίδιο.
Κάθε χρόνο, μέσα από ένα καινούργιο θέμα και με διαφορετικούς ρόλους τα
Λυκόπουλα ζουν την περιπέτεια της κατασκήνωσης.
6. Τέλος, σε κάθε Προσκοπική κατασκήνωση, καλλιεργείται πνεύμα φιλίας,
αγάπης,
αλληλοβοήθειας,
συνεργασίας,
ευθύνης,
εργατικότητας,
πρωτοβουλίας και δημιουργικότητας.
ΣΙΓΟΥΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΤΥΧΑΙΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ
Η ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΗ ΚΑΙ
ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ
ΚΑΘΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ
ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΤΟΥ
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥ

76η Αγέλη Λυκοπούλων Στροβόλου
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ΠΟΥ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ
ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ
Η ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

Η Θερινή κατασκήνωση της 76ης Αγέλης Λυκοπούλων θα
πραγματοποιηθεί
από το Σάββατο 05 Ιουλίου
μέχρι και το επόμενο Σάββατο 12 Ιουλίου.
Ο χώρος όπου θα πραγματοποιηθεί είναι ο Κατασκηνωτικός χώρος του
Σώματος Προσκόπων Κύπρου στα ΠΛΑΤΑΝΙΑ.
(ο χώρος βρίσκεται στο δρόμο προς το Τροόδος, μεταξύ της Κακοπετριάς
και του εκδρομικού χώρου των Πλατανιών.)
Ο χώρος βρίσκεται μέσα στο δάσος και προσφέρει ό,τι χρειάζεται μια
κατασκήνωση Λυκοπούλων.

Κατασκηνωτικός Χώρος
Σώματος Προσκόπων
Κύπρου «Πλατάνια»

Στην Κατασκήνωση θα είναι μαζί μας και οι Αγέλες των
75 Αγίου Δομετίου, 107ου Λυκαβητού, 254ου Αγίου Παύλου,
293ου Μακεδονίτισσας και 299ου Πέρα Χωρίου Νήσου.
ου

76η Αγέλη Λυκοπούλων Στροβόλου
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ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ

Όπως ήδη σας έχουμε αναφέρει οι Προσκοπικές κατασκηνώσεις και ειδικά αυτές
των Λυκοπούλων έχουν κάθε χρόνο και διαφορετικό θέμα.
Και γινόμαστε πιο σαφείς :
Για την καλύτερη λειτουργία και ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος κάθε χρόνο
αποφασίζεται ένα κεντρικό θέμα όπου οι εκπαιδεύσεις, τα παιχνίδια και γενικά
όλες οι δράσεις σχετίζονται με αυτό.
Έτσι τα Λυκόπουλα καλούνται κάθε φορά να υποδυθούν και ένα διαφορετικό ρόλο
που κάνει την κατασκήνωση ακόμη πιο συναρπαστική.
Φέτος, το κεντρικό θέμα της θερινής μας κατασκήνωσης θα είναι οι Φλίντσοουνς,
φυσικά με μια δική μας, πιο Κυπριακή και Προσκοπική νότα, τόσο στους
χαρακτήρες όσο και στην περιπέτεια που θα εξελιχθεί. Το παραμύθι της δικής
μας ιστορίας, θα σας το εξιστορήσουν τα παιδιά σας με την επιστροφή τους από
την κατασκήνωση!
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ΤΙ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ;
Πρωινές Δραστηριότητες : οπωσδήποτε

πρωινή γυμναστική (για σίγουρο ξύπνημα),
η απαραίτητη καθαριότητα (ατομική και
κατασκήνωσης) εκπαιδεύσεις, ζωηρά
παιχνίδια κ.α.

Απογευματινές δραστηριότητες : μεγάλα
παιχνίδια, πρωταθλήματα, χειροτεχνίες,
εκπαιδεύσεις κ.α.

Βραδινές δραστηριότητες : νυχτερινά
παιχνίδια, προσκοπικές πυρές,
διαγωνισμοί, αστερισμοί κ.α.

Άλλες δραστηριότητες : πτυχία
ερασιτεχνικής ενασχόλησης,

εκκλησιασμός, εκδρομή και γνωριμία με
χώρους της περιοχής κ.α.

Να αναφέρουμε φυσικά ότι στο πρόγραμμα
συμπεριλαμβάνονται πολλές – πολλές
εκπλήξεις.

76η Αγέλη Λυκοπούλων Στροβόλου

7

Το πρόγραμμα της Προσκοπικής Κατασκήνωσης
σχεδιασμένο για τα παιδιά της ΔΙΚΗΣ μας Αγέλης,
για τις ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ και
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ τους, έχει στόχο του :
 Να βοηθήσει στην κοινωνική ένταξη
του παιδιού.
 Να συνεισφέρει στην ολοκλήρωση της
προσωπικότητάς του.
 Να δώσει ευκαιρίες για την ανάπτυξη
των σωματικών και ψυχοκινητικών
του ικανοτήτων.
 Να προσφέρει στα παιδιά μοναδικές
εμπειρίες και βιώματα.

Είναι πρόγραμμα με :
 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ
 ΚΙΝΗΣΗ
 ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
 ΠΟΙΚΙΛΙΑ
 ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ
 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ...

76η Αγέλη Λυκοπούλων Στροβόλου
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Πότε αναχωρούμε – Πότε επιστρέφουμε
Η αναχώρηση θα γίνει στις 05 Ιουλίου. Όλοι
οι κατασκηνωτές πρέπει να βρίσκονται στο
Σύστημα στις 8:00 π.μ.
Θα επιστρέψουμε στις 12 Ιουλίου.
Υπολογίζουμε γύρω στις 12:30 – 1:00 μ.μ.
Για τη δική σας ευκολία θα σας
τηλεφωνήσουμε ενώ θα είμαστε στα
λεωφορεία για την επιστροφή.

Επισκέψεις :
Μετά από συνεννόηση και με τις άλλες Αγέλες που θα
είναι μαζί μας στην Κατασκήνωση αποφασίσαμε να μην
ορίσουμε μέρα για επισκέψεις. Ο λόγος της απόφασης
αυτής έγκειται στο γεγονός ότι η Κατασκήνωση θα είναι
Σάββατο με Σάββατο και έτσι είναι αδύνατο να οριστεί
μέρα επισκέψεων. Εξάλλου μια βδομάδα, δεν είναι μεγάλη
περίοδος χωρισμού από το παιδί σας. Πιστεύουμε ότι θα
το αντέξετε και θα σεβαστείτε την επιθυμία μας για
το καλό της κατασκήνωσης.
Χρήσιμα Τηλέφωνα :
Αν για οποιοδήποτε λόγο χρειαστεί να
επικοινωνήσετε μαζί μας κατά τη
διάρκεια της κατασκήνωσης μπορείτε να
μας βρείτε στο πιο κάτω τηλέφωνο :
Κινητό Αγέλης

: 96-523951
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Πληροφορίες :
Πληροφορίες για κάθε θέμα που σας
απασχολεί σχετικά με την κατασκήνωση,
με χαρά θα σας δώσει το Επιτελείο της
Αγέλης μας αλλά επίσης θα λαμβάνετε
καθημερινώς ενημερωτικό μήνυμα για το
πόσο όμορφα κύλισε η μέρα μας. ΜΗΝ
ΑΝΗΣΥΧΕΙΤΕ εάν χρειαστεί, θα
επικοινωνήσουμε
εμείς
μαζί
σας
τηλεφωνικώς.
Κατασκηνωτική Ενημέρωση :
Για ακόμη καλύτερη ενημέρωση και επαφή των Γονέων με το Επιτελείο
έχουμε ορίσει παρουσίαση για την κατασκήνωση και το πρόγραμμα της το

Σάββατο 31 Μαΐου κατά την διάρκεια της τελικής μας εκδήλωσης

(ημέρα που θα είναι και το τελευταίο μας Σάββατο για την φετινή
προσκοπική χρονιά). Θα χαρούμε ιδιαίτερα να σας δούμε και να
συζητήσουμε τις όποιες ανησυχίες σας.
Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η :
Οι κατασκηνωτές απαγορεύεται να φέρουν μαζί
τους οποιασδήποτε μορφής τρόφιμα. (Εξάλλου
ποιος θα ήθελε επισκέψεις από ανεπιθύμητα
έντομα ή ερπετά). Επίσης απαγορεύονται
αυστηρά τα κινητά τηλέφωνα και τα
ηλεκτρονικά παιχνίδια. Σε περίπτωση που τα

πιο πάνω βρεθούν στην κατασκήνωση θα

κατάσχονται και θα καταστρέφονται δια
της πυράς.

ΧΡΗΜΑΤΑ - ΚΑΝΤΙΝΑ:
Παρακαλούμε να ΜΗΝ δώσετε στα παιδιά σας οποιαδήποτε
χρήματα για να φέρουν μαζί τους.
Πάγια πολιτική μας είναι να μην επιτρέπουμε στην καντίνα να
ανοίγει στην κατασκήνωση ούτως ώστε τα Λυκόπουλα να
ακολουθήσουν το εγκεριμένο διαιτολόγιο. Δείτε το ως μια καλή
ευκαιρία για αποτοξίνωση από όλα αυτά που συνήθως επιλέγουν
να φαν τα Λυκόπουλα ΑΝΤΙ του φαγητού τους.
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ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
06:30

Εγερτήριο Βαθμοφόρου Υπηρεσίας και Εξάδας Υπηρεσίας

06:45

Εγερτήριο Βαθμοφόρων

07:00

Εγερτήριο Κατασκήνωσης

07:15

Πρωινή Γυμναστική

07:30

Ατομική Καθαριότητα

08:00

Προσευχή – Πρόγευμα

08:30
08:45

Καθαριότητα ατομικών ειδών και αντίσκηνων – Τακτοποίηση
Κατασκήνωσης
Επιθεώρηση Εξάδων - Αντίσκηνων

09:00

Έπαρση Σημαίας – Τυπικά Έναρξης – Ανακοινώσεις

09:15

Πρωινές Δραστηριότητες

10:45

Ρόφημα

11:00

Πρωινές Δραστηριότητες

12:30

Προετοιμασία για γεύμα

13:00

Γεύμα

14:00

Δημιουργική Ανάπαυση

16:00

Απογευματινές Δραστηριότητες

17:00

Πρόδειπνο

17:15

Απογευματινές Δραστηριότητες (συνέχεια)

18:15

Ελεύθερη ώρα – προετοιμασία για δείπνο

18:50

Υποστολή Σημαίας (Βαθμοφόρος και Πρώτος Υπηρεσίας)

19:00

Δείπνο

20:30

Βραδινές Δραστηριότητες

21:30

Συμβούλια Εξάδων

21:45
22:00

Συμβούλιο Επιτελείου με Πρώτους Εξάδων
Προσευχή - Κατάκλιση
Σιωπητήριο

22:30

Συμβούλιο Βαθμοφόρων
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ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ
Παρακάτω σημειώνονται τα υποχρεωτικά καθώς και κάποια προαιρετικά εφόδια που θα πρέπει
να έχει το κάθε Λυκόπουλο στην κατασκήνωση. 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 Λυκοπούλου στην κατασκήνωση. Σε
τυχόν περίπτωση που υπάρχει έλλειψη κάποιου είδους παρακαλούμε όπως ενημερώσετε το
επιτελείο της Αγέλης μέχρι τις 7 Ιουνίου, 2014 ούτως ώστε να καλύψει το κενό όσο το δυνατό
καλύτερα.

Υποχρεωτικά :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ΠΛΗΡΗΣ Προσκοπική Στολή (και κρεμαστάρι)
Παπούτσια μαύρα ή καφέ πολιτικά
Μπλουζάκια καθημερινής χρήσης (7)
Παντελονάκια κοντά για καθημερινή χρήση (4-5)
Πουλόβερ ή χοντρή μπλούζα
Έξι αλλαξιές εσώρουχα και κάλτσες
Αθλητικά Παπούτσια
Παντελόνι μακρύ
Πυτζάμες
Μαγιό
Καπέλο για τον ήλιο
Υπνόσακο ή δύο σεντόνια και μια κουβέρτα
Κρεβατάκι εκστρατείας
Παγούρι και ποτήρι (όχι γυάλινο)
Πετσέτες προσώπου και μπάνιου
Είδη ατομικής υγιεινής : σαπούνι, οδοντόκρεμα, οδοντόβουρτσα, χτένα, σαμπουάν
κ.α.
Χαρτί υγείας
Φανάρι και εφεδρικές μπαταρίες
Γραφική ύλη (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ)
Σακούλια για τοποθέτηση λερωμένων ρούχων
Ραπτική Ύλη

Προαιρετικά :
1. Φωτογραφική μηχανή
2. Μουσικό Όργανο
3. Ατομικό Φαρμακείο
4. Βιβλία
5. Μαξιλάρι
6. Ό,τι άλλο θεωρηθεί χρήσιμο
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ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ





Το δικαίωμα συμμετοχής έχει οριστεί στα €95
ανά άτομο.
Για οικογένειες με δύο ή περισσότερα παιδιά
που θα συμμετάσχουν στην κατασκήνωση, για το
δεύτερο και τα επόμενα παιδιά η οικογένεια θα
επωφελείται με έκπτωση 20 Ευρώ ανά άτομο.
Αν μια οικογένεια αδυνατεί να στείλει το παιδί
της στην κατασκήνωση για οικονομικούς λόγους,
παρακαλούμε
όπως
μη
διστάσετε
να
επικοινωνήσετε μαζί μας.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Με το έντυπο αυτό σας επισυνάπτουμε και
Δήλωση Συμμετοχής για την κατασκήνωση.
Παρακαλούμε να τη συμπληρώσετε και να την
παραδώσετε στο Επιτελείο της Αγέλης μια από τις
δύο ημερομηνίες που αναγράφονται στην αρχή.
Αν κάποιος επιθυμεί να ακυρώσει τη
συμμετοχή του, τελευταία ημερομηνία ακύρωσης έχει
οριστεί το Σάββατο 7η Ιουνίου. Μετά την
ημερομηνία αυτή για τις όποιες ακυρώσεις δυστυχώς
δεν θα είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων.

ΠΤΥΧΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
Πτυχία Ειδικοτήτων ορίζονται τα βεβαιωτικά που
παίρνουν τα Λυκόπουλα γιατί με επιτυχία κατάφεραν
να αποκτήσουν τις γνώσεις ή να περάσουν κάποιες
απαιτήσεις σε θέματα καθαρά των ενδιαφερόντων
τους. Στην κατασκήνωση θα γίνουν αρκετά πτυχία. Για
την καλύτερη οργάνωση μαζί με την δήλωση
συμμετοχής θα πάρετε και τη σχετική δήλωση για να
δηλώσετε αυτά που θα καλύψουν τα παιδιά σας στην
κατασκήνωση.
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Ονοματεπώνυμο Λυκοπούλου: __________________________________ Σύστημα:_____________
Παρακαλούμε όπως επιλέξετε ένα πτυχίο ανά ημέρα. Κατά τον προγραμματισμό της κατασκήνωσης
παρακαλώ σημειώστε ότι δύναται οι ημέρες πραγματοποίησης των επιλογών των Λυκοπούλων να αλλάξουν
Κυριακή
*Αρχαιολόγου
∆ημοσιογράφου
*Ενεργειακής Συνείδησης
Εξερευνητή
Μουσικού
Παρατηρητή
Τεχνίτη
Φωτογράφου

Δευτέρα
*Ενεργειακής Συνείδησης
*Επιστήμονα
Καλλιτέχνη
Μαγείρου
Μουσικού
*Πρώτου Βοηθού
Τεχνίτη
Οικοκύρη

Πέμπτη
Αστρονόμου
∆ημοσιογράφου
*Ενεργειακής Συνείδησης
*Επιστήμονα
Οικοκύρη
*Πρώτου Βοηθού
Συλλέκτη
Χειριστή Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Τετάρτη
Αστρονόμου
Κηπουρού
Μαγείρου
*Πρώτου Βοηθού
Φυσιολάτρη
Φωτογράφου
Χειροτέχνη
Χειριστή Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Παρασκευή
Εξερευνητή
Κηπουρού
Ξεναγού
Ξένης Γλώσσας (να γνωρίζουν καλά την Αγγλική γλώσσα)
Παρατηρητή
Φυσιολάτρη
Χειροτέχνη

Τα πτυχία που είναι σημειωμένα με αστερίσκο * θα πρέπει να επιλεχθούν από Λυκόπουλα που
έχουν συμπληρώσει την Τετάρτη Δημοτικού.

