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Γονείς και Κηδεμόνες
Πρόσκοπων 76ης Ομάδας

Στρόβολος, 24 Ιανουαρίου 2015

Θέμα : Δράση Ομάδας για την κορύφωση της θεματική που διανύουμε – «Περιβάλλον και Ζωή στην
Φύση»
Αγαπητοί Γονείς,
Με μεγάλη χαρά επικοινωνούμε μαζί σας για να σας πληροφορήσουμε ότι τον μήνα Ιανουάριο
διανύουμε την θεματική «Περιβάλλον και Ζωή στην Φύση». Το επιτελείο της ομάδας σε συνεργασία
με τα στελέχη των ενωμοτιών αποφάσισαν όπως η συγκεκριμένη θεματική ολοκληρωθεί με μια
ολοήμερη δράση. Συνεπώς το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015, διοργανώνεται μονοήμερη Δράσης στο
χώρο του 76ου Συστήματος Προσκόπων Στροβόλου με σκοπό την κορύφωση και το κλείσιμο της
θεματικής μας.
Η δράση ξεκινά η ώρα 08:00 και τελειώνει η ώρα 19:00.
Για τους σκοπούς της δράσης όσοι πρόσκοποι μπορούν, να φέρουν μαζί τους και ένα μικρό δεντράκι
από τον κήπο του σπιτιού τους για να το φυτέψουμε.
Το κόστος συμμετοχής έχει οριστεί στα 5€, και συμπεριλαμβάνει την διατροφή και τα υλικά για το
πρόγραμμα.
Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου και τις ώρες 18:00 – 20:00 παρακαλούμε όπως επιστρέψετε την Δήλωση
Συμμετοχής στον χώρο του Συστήματος μας.
Όσοι δεν μπορούν αν επιστρέψουν την δήλωση, να ενημερώσουν τον Αρχηγό για την συμμετοχή των
προσκόπων τους με μήνυμα ή τηλεφώνημα μέχρι της 20:00 το βράδυ της ίδιας ημέρα, και να
επιστρέψουν την επιστολή στις 31 Ιανουαρίου με την έναρξη της Δράσης.
Το επιτελείο της Ομάδας βρίσκεται στη διάθεση σας για επιπλέον απορίες:
Κουνναμά Στέλιος 99755051, Κώστας Θεοδώρου: 99093362

Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς,
-οΑρχηγός Ομάδας

Βοώτης
Κουνναμάς Στέλιος
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ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ
Σημαντικό είναι οι πρόσκοποι σε μια μικρή τσάντα (τύπου σχολική) να φέρουν μαζί τους τα
αναγκαία είδη που αναφέρονται πιο κάτω.
Πριν φύγω από το σπίτι κάνω έλεγχο αν έχω πάρει μαζί μου όλα τα απαραίτητα είδη
Ατομικά Εφόδια
Πλήρης Προσκοπική Στολή
Επιπλέον φανέλες
Πρόχειρα Ρούχα

Αδιάβροχο

Πληροφορέις
Τη φοράμε στη άφιξη μας το πρωί στο Σύστημα
(Μπερέ, Μαντήλι, Παπούτσια, Κάλτσες)

Έλεγχος (√)

Για σκοπούς Δραστηριοτήτων
Για σκοπούς Δραστηριοτήτων
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Καπελάκι
Σακάκι ή πουλόβερ
Είδη φαγητού

πιρούνι, κουτάλι, μαχαίρι, πιάτο ή καραβάνα,
ποτήρι (ΟΧΙ γυάλινα)

Παγούρι
Φωτογραφική Μηχανή
Ό, τι άλλο θεωρείτε σημαντικό

προαιρετική

_____________________________________________________________

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Εγώ

ο/η

______________________________________________

πατέρας/μητέρα/κηδεμόνας

του/της

____________________________________________ επιτρέπω στο παιδί μου να συμμετάσχει στην Μονοήμερη
Δράση της 76ης Ομάδας που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015 στο χώρο του Συστήματος.

Υπογραφή Γονέα
Για κάποια προβλήματα υγειάς ή ελεγείας συμπληρώστε παρακάτω:
___________________________________________________________

__________________
Τηλ: _________________

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

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: as@76thescouts.net

