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Λεπθσζία, 03 Μαξηίνπ 2018 
 

Αξ.Πξση.:2018/030 
 

Πξνο: Γνλείο θαη Κεδεκόλεο 

 Λπθνπνύισλ, Πξνζθόπσλ θαη Αληρλεπηώλ 76νπ .Π.. 

 Βαζκνθόξνπο 76νπ .Π. 

 Λπθόπνπια, Πξόζθνπνπο, Αληρλεπηέο θαη Μέιε Γπθηίνπ 76νπ .Π. 

 Παιαηνύο Πξνζθόπνπο 76νπ .Π. 

 Φηινπξόζθνπνπο 76νπ .Π. 

 
Αγαπεηνί κνπ, 

Θέκα: Διαγωνιζμός Σήμαηος και Σλόγκαν για ηα 60 τρόνια Ιζηορίας ηοσ Σσζηήμαηος μας 

Δίλαη κε ηδηαίηεξε ραξά πνπ επηθνηλσλνύκε καδί ζαο, γηα λα ζαο ελεκεξώζνπκε γηα ηελ έλαξμε ηνπ 

Γηαγσληζκνύ ήκαηνο θαη ιόγθαλ γηα ηνπο ενξηαζκνύο ησλ επεξρόκελσλ 60 ρξόλσλ καο. 

Όιεο νη παξάκεηξνη θαη νη ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο πνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ, βξίζθνληαη πην θάησ :  

ΣΗΜΑ 

ρήκα/ Γηαζηάζεηο :  

 
Ο θάζε έλαο έρεη ζηελ δηάζεζε ηνπ κηα θόιια Α4 κε δηαζηάζεηο 210 cm Υ 297 cm. 
 

Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκόο ζην ζρήκα ηνπ ζήκαηνο αξθεί λα ρσξάεη ζηηο πην πάλσ δηαζηάζεηο. 

 
Υξώκαηα : 

 
Ο θάζε έλαο δηθαηνύηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην κέγηζην 6 ρξώκαηα ( δελ εκπίπηεη θάπνην ρξώκα ) 

Αξηζκόο 60  : 
 
Μέζα ζην ζρέδην πξέπεη λα είλαη ν αξηζκόο 60 ή ε εκεξνκελία 1959 - 2019 
 

Δ ΚΑΜΙΑ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΓΔΝ ΜΠΟΡΔΙ ΝΑ ΔΥΔΙ ΚΙΔ 
 

ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΔΥΔΙ ΔΤΓΙΑΚΡΙΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΩΡΙ ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΙΔ 
 

Το ζτέδιο μπορεί να είναι είηε ζε κόλλα με ζτέδιο από τρωμαηιζηά είηε ζε οποιοδήποηε 

πρόγραμμα ζτεδίαζης, θηάνει να ηηρεί ηα πιο πάνω κριηήρια.  

 

ΣΛΟΓΚΑΝ  
 
Πξέπεη λα είλαη ην κέγηζην 6 ιέμεηο θαη λα αλαδεηθλύεη ηελ ηζηνξία ηνπ πζηήκαηνο καο. 
 
Γηα παξάδεηγκα ζηνπο ενξηαζκνύο ησλ 50ρξόλσλ καο ήηαλ : ΠΑΘΟ ΓΙΑ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ 
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Οπνηαδήπνηε ηδέα ή ζρέδην ζα πξέπεη λα επηζηξαθεί θνληά καο ην αξγόηεξν μέτρι ηις 04 Μαΐοσ 2018. 

Όζνη επηζπκνύλ κπνξνύλ λα καο απνζηείινπλ ηηο ηδέεο ηνπο ειεθηξνληθά ζηελ δηεύζπλζε 

as@76thescouts.net. Με ηελ παξαιαβή ησλ ηδεώλ ζαο ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκό, ζα ζαο απνζηέιιεηαη 

γξαπηή ειεθηξνληθή επηβεβαίσζε. 

Η εηδηθά θαηαξηηζκέλε Οκάδα Δξγαζίαο από ην επηηειείν ηνπ πζηήκαηνο καο, ζα επηιέμεη ηηο θαιύηεξεο 

ηδέεο νη νπνίεο ζα κπνπλ ζε ςεθνθνξία θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζεξηλώλ θαηαζθελώζεσλ από ηα κέιε 

καο. 

 
Δπειπηζηώ ζηελ αληαπόθξηζε ζαο θαη παξακέλσ ζηε δηάζεζε ζαο γηα νπνηεζδήπνηε δηεπθξηλήζεηο 
ρξεηαζηείηε. Μελ δηζηάζεηε λα ζπλεξγαζηείηε κεηαμύ ζαο γηα έλα θαιύηεξν θαη πην πξσηόηππν 

απνηέιεζκα.  
 
Δύρνκαη ζηνλ θάζε έλα από εζάο μερσξηζηά λα έρεηε ηελ ηηκή λα επηιεγεί ην δηθό ζαο ζήκα ή ζιόγθαλ 

πνπ ζα αληηθαηνπηξίδεη ηελ ενξηαζηηθή ρξνληά πνπ καο έξρεηαη.  
 
Με πξνζθνπηθνύο ραηξεηηζκνύο,  

 

 

 

 

Αξγπξώ Καθεηδηή 

ΛΔΩΝ 

Αξρεγόο πζηήκαηνο 

mailto:as@76thescouts.net

