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Λεπθωζία, 26 Φεβξνπαξίνπ 2018 
 

Αξ.Πξωη.: 2018/029 
 

Πξνο: Γνλείο θαη Κεδεκόλεο  
Πξνζθόπωλ 76εο Οκάδαο “ΚΔΡΑΤΝΟ” 

 
Αγαπεηνί Γνλείο θαη Κεδεκόλεο, 
 

Θέκα :  Γηήκεξε Γξάζε Πξόζθνπωλ  ηεο  76εο Οκάδαο 03 – 04 Μαξηίνπ 2018 - Πνξεία 
 

Θα ζέιακε λα ζαο ελεκεξώζνπκε όηη ην αββαηνθύξηαθν 03 – 04 Μαξηίνπ 2018 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην 
δεύηεξν δηήκεξν ηεο 76εο Οκάδαο Πξνζθόπωλ. Σν δηήκεξν ζα έρεη ηε κνξθή πνξείαο θαη ζα γίλεη ζηελ πεξηνρή 
Πέξα Οξεηλήο.  
 
O ζθνπόο ηνπ δηεκέξνπ είλαη εθπαηδεπηηθόο θαη ζα δώζεη ηελ επθαηξία ζηνπο πξνζθόπνπο λα ληώζνπλ ηελ εκπεηξία 
ηεο πνξείαο ζηε θύζε θαη ηεο γλωξηκίαο λέωλ ηνπίωλ. Δπίζεο είλαη ε επθαηξία γηα πξαθηηθή εθαξκνγή ηωλ όζωλ 
έκαζαλ ζηηο ζπγθεληξώζεηο ηωλ πξνεγνύκελωλ αββάηωλ.  
 

Σν θόζηνο ζπκκεηνρήο έρεη νξηζηεί ζηα 18 επξώ ην άηνκν θαη θαιύπηεη ηηο κεηαθνξέο, ηξνθνδνζία, αλακλεζηηθό  
θαη πιηθά πξνγξάκκαηνο. 
 
Η αλαρώξεζε καο ζα γίλεη από ηνλ ρώξν ηνπ πζηήκαηνο καο ην άββαην ε ώξα 08:00 θαη ε άθημε καο ζα γίλεη 
ηελ Κπξηαθή ε ώξα 13:30 επίζεο ζηνλ ρώξν ηνπ πζηήκαηνο καο.  
 

Πην θάηω ζα βξείηε ηε δήιωζε ζπκκεηνρήο, ε νπνία παξαθαινύκε όπωο ζπκπιεξωζεί, 

ππνγξαθεί θαη επηζηξαθεί ζηηο 28/02 (Σεηάξηε) κεηαμύ ηωλ ωξώλ 18:00 – 20:00 ζην ρώξν 
ηνπ πζηήκαηνο.  

 
Σν επηηειείν ηεο Οκάδαο απνινγείηαη γηα ηελ ζύληνκε εηδνπνίεζε-ελεκέξωζε ζρεηηθά κε ην δηήκεξν, 

παξαθαινύκε όκωο γηα ηελ θαηαλόεζε ζαο θαη ηελ ζπλέπεηα ζαο ωο πξνο ηηο δειώζεηο ζπκκεηνρήο θαη 
ην αληίηηκν. 

 
Γηα πεξεηαίξω δηεπθξηλήζεηο παξαθαιώ κελ δηζηάζεηε λα επηθνηλωλήζεηε καδί καο :  
 
Βνώηεο (Κνπλλακάο ηέιηνο) – 99 755 051,  

Ωξόξα (Μαξία Ιώάλλνπ) – 99 968 338,  

Κηάξα (Μαξία Υαηδεγεωξγίνπ) – 97 667 267. 

 

Με πξνζθνπηθνύο ραηξεηηζκνύο, 

                                                                                               
 
 
 
 

 

Αξγπξώ Καθεηδηή 

ΛΔΩΝ 
Αξρεγόο πζηήκαηνο 

 

ηέιηνο Κνπλλακάο 
ΒΟΩΣΗ 

Αξρεγόο Οκάδαο 
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ΑΣΟΜΙΚΑ ΔΦΟΓΙΑ 

1. Πιήξεο Πξνζθνπηθή ηνιή (λα έξζεη 

θξεκαζκέλε θαη πξνζηαηεπκέλε ζε λάηινλ) 

2. Έλδπζε Πνξεία θαη Πξνζθνπηθό Μαληήιη (λα 

θνξεζνύλ γηα ηελ αλαρώξεζε) 

3. Παπνύηζηα πνξείαο  

4. Δζώξνπρα θαη θάιηζεο 

5. Αδηάβξνρν (νπωζδήπνηε) 

6. Τπλόζαθν, Τπόζηξωκα  (πξναηξεηηθά θνπβέξηα) 

7. Δίδε θαγεηνύ (πηξνύλη, θνπηάιη, καραίξη, πηάην) 

(όρη γπάιηλα) 

8. Δπηπιένλ δεπγάξη παπνύηζηα  

9. Παγνύξη θαη πνηήξη (όρη γπάιηλν) 

10. Δίδε αηνκηθήο θαζαξηόηεηαο (πεηζέηα, ζαπνύλη, 

νδνληόβνπξηζα, νδνληόπαζηα θηι)  

11. Υαξηί πγείαο 

12. αθάθη θαη πνπιόβεξ 

13. θνπθάθη  

14. Φαλάξη 

15. Αιιαμηά ξνύρα (x1) 

16. Γξαθηθή ύιε 

17. Ό, ηη άιιν ζεωξείηε ζεκαληηθό  

 

 

 Η πνξεία ζα γίλεη κε κηθξά ζαθίδηα (daypacks), νη πξόζθνπνη ζα πξέπεη λα έρνπλ κέζα ην 

λεξό, ην αδηάβξνρν, θαπειάθη/ζθνπθάθη, ην καληίιη ηνπο θαη νηηδήπνηε ζεωξνύλ 

απαξαίηεην γηα ηελ πνξεία ηνπο θαη ζα ην θνπβαινύλ. 

 Σα ζαθίδηα/ηζάληεο κε ηα ππόινηπα πιηθά ζα πάλε απεπζείαο ζην ρώξν δηαλπθηέξεπζεο. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΗ 
 

άββαην 

08:00 Άθημε ζηνλ ρώξν ηνπ πζηήκαηνο 

08:30 
Αλαρώξεζε γηα ρώξν εθθίλεζεο 

πνξείαο 

09:15 Άθημε θαη έλαξμε πνξείαο  

11:00 Ρόθεκα – ζεκείν ειέγρνπ 

13:00 Φαγεηό – μεξά ηξνθή 

15:30 Άθημε ζην ρώξν δηαλπθηέξεπζεο  

16:00 ηήζηκν ζθελώλ  

16:30 Διεύζεξε ώξα  

17:00 Πξνεηνηκαζία ππξάο 

17:30 Παξνπζίαζεο Ηκεξνιόγηνπ Πνξείαο  

19:30 Γείπλν 

20:00 Ππξά 

22:00 Καηάθιηζε 

22:30 ηωπεηήξην  

  

Κπξηαθή 

07:00 Δγεξηήξην 

08:00 Πξόγεπκα 

08:30 Έπαξζε ζεκαίαο 

09:00 Πξνεηνηκαζία Γηνξηήο 

10:30 Ρόθεκα – Μηθξό Γεπκα 

12:30 Καζαξηζκόο Υώξνπ - Τπνζηνιή 

13:00 Αλαρώξεζε γηα ύζηεκα 

13:30 Άθημε ζην ύζηεκα 
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ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 

Δγώ ν/ε ______________________________________________ παηέξαο/κεηέξα/θεδεκόλαο θαηαβάιιω ην πνζό 

ηωλ 18 επξώ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο ____________________________________________ ζηε δηήκεξε 

δξάζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο  03 – 04 Μαξηίνπ 2018. 

Α. ΙΑΣΡΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

Πάζρεη ή Έπαζρε από  ρξόληεο παζήζεηο :  
(ΑΘΜΑ - ΚΑΡΓΙΑΚΔ ΠΑΘΗΔΙ - ΠΑΘΗΔΙ ΑΤΣΙΩΝ - 

ΓΙΑΒΗΣΗ - ΤΠΝΟΒΑΙΑ  θιπ.) 

 

_________________________________________________________________ 

Υνξεγείηαη ζην παηδί νπνηαδήπνηε 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή αγωγή : 
(αλ λαη ζεκεηώζηε ηα αθξηβή θάξκαθα θαη δνζνινγία)   

 
ΝΑΙ    ΟΥΙ  _______________________________________________________________________ 

Δίλαη ην παηδί ζαο αιιεξγηθό ; 

 

ε θάξκαθα ; ____________________________________________________________________ 

ε ηξνθέο; _______________________________________________________________________ 

ε άιια ; (έληνκα, θπηά θιπ) ______________________________________________________ 

Έρεη νπνηαδήπνηε άιια ηαηξηθά πξνβιήκαηα 

πνπ ρξεηάδεηαη λα αλαθεξζνύλ; 
 
__________________________________________________________________________________ 

Β. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ : 
Σν παηδί ζαο : 

1. Νεζηεύεη ;                                                                       ΝΑΙ              ΟΥΙ 

Γ. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ θαη ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ : 

Παξαθαιώ ζεκεηώζηε νηηδήπνηε άιιν λνκίδεηε όηη δελ έρεη θαιπθζεί από ηα αλωηέξω θαη ρξεηάδεηαη λα γλωξίδνπλ νη Βαζκνθόξνη : 

 

 
Γ. ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΟΝΔΩΝ : 

Όλνκα Παηέξα : 

____________________________________ 
Σειέθωλα : 1. ________________________________ 2. _________________________________ 

Όλνκα Μεηέξαο : 

__________________________________ 
Σειέθωλα : 1. ________________________________ 2. _________________________________ 

Τπνγξαθή Γνλέα ή Κεδεκόλα πνπ ζπκπιήξωζε ηελ αίηεζε : ________________________________  

Ηκεξνκελία : _________________________ 

ΝΑ ΔΠΙΣΡΑΦΔΙ ΣΙ 28/02 (ΣΔΣΑΡΣΗ) ΑΠΟ ΣΙ 18:00 - 20:00 
 
Όζνη δπζθνιεύνληαη λα ηππώζνπλ, ζα ππάξρεη απόθνκκα ηεο δήιωζεο ζην ύζηεκα 


