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Λεπθωζία, 22 επηεκβξίνπ 2018 
 
Αξ.Πξωη.:2018/003 
 
Πξνο: Γνλείο θαη Κεδεκόλεο  
ηειερώλ Πξνζθόπωλ 76εο Οκάδαο “ΚΕΡΑΤΝΟ” 
 
Αγαπεηνί Γνλείο θαη Κεδεκόλεο, 

 
Θέκα: Δθπαηδεπηηθό κνλνήκεξν ζηειερώλ 76εο Οκάδαο 

 
Με κεγάιε ραξά επηθνηλωλνύκε καδί ζαο γηα λα ζαο πιεξνθνξήζνπκε γηα ηηο πξώηεο εθπαηδεπηηθέο 

δξάζεηο γηα ηελ Πξνζθνπηθή Υξνληά 2018 – 2019.  

 

Η 76ε Οκάδαο Πξνζθόπωλ ηξνβόινπ νξγαλώλεη κνλνήκεξε εθπαηδεπηηθή δξάζε πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ην άββαην 29 επηεκβξίνπ 2018 κεηά ηελ ζπγθέληξωζε ζην ρώξν ηνπ 

πζηήκαηνο καο κέρξη ηεο 21:30 ην βξάδπ.  

 

Η δξάζε απεπζύλεηαη ζηνπο πξνηεηλόκελνπο Ελωκνηάξρεο θαη Τπελωκνηάξρεο ηεο Οκάδαο καο. Σα 

παηδηά ζαο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα εθπαηδεπηνύλ από ην επηηειείν καο ζε ζέκαηα όπωο ν ξόινο θαη νη 

επζύλεο ηνπ ελωκνηάξρε, ε δεκηνπξγία ζρέζεωλ κεηαμύ ηωλ πξνζθόπωλ θάζε ελωκνηίαο, νξγάλωζε 

ελωκνηίαο, θαη΄ελωκνηία ζύζηεκα, πξόηππνο ελωκνηία, πκβνύιην Σηκήο Οκάδαο θαη πνιιά άιια 

ρξήζηκα θαη ζεκαληηθά γηα ηελ ζωζηή θαη νινθιεξωκέλε ιεηηνπξγία ηωλ ελωκνηηώλ.  

 
Γελ ππάξρεη θόζηνο ζπκκεηνρήο, ηα έμνδα ζα ηα επωκηζηεί ην ηακείν ηνπ πζηήκαηνο καο. 
 
Επίζεο, παξαθαιείζηε όπωο ζηηο 22 επηεκβξίνπ 2018, όζνη δελ ην έρεηε πξάμεη ήδε, λα δηεπζεηήζεηε 
ηελ εγγξαθή ηνπ παηδηνύ ζαο, πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ βεβαίωζε από ηαηξό ν νπνίνο ζα αλαθέξεη ηπρώλ 
πξνβιήκαηα πγείαο (Δειηίν πγείαο).   
 
Παξαθαινύκε όπωο όινη νη ζπκκεηέρνληεο όπωο έρνπλ καδί ηνπο γξαθηθή ύιε, ζηνιή εξγαζίαο θαη είδε 
θαγεηνύ ( καραηξνπίξνπλν θαη θαξαβάλα ). 
 

Σν επηηειείν ηεο Οκάδαο  βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ζαο γηα νπνηεζδήπνηε επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ή/θαη 

δηεπθξηλίζεηο ηπρώλ ρξεηαζηείηε : 

 

 Γέζπω Λαδάξνπ 99 777 017,  ηέιηνο Κνπλλακάο 99 755 051, Μαξία Ιωάλλνπ 99 968 338 

  

Με πξνζθνπηθνύο ραηξεηηζκνύο, 

  
 

 
 
 
 
 

 

Αξγπξώ Καθεηδηή 
ΛΕΩΝ 

Αξρεγόο πζηήκαηνο 
 

Δέζπω Λαδάξνπ 
ΑΛΚΜΗΝΗ 

Αξρεγόο Οκάδαο 
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ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 

Εγώ ο/η ______________________________________________ πατζρασ/μητζρα/κηδεμόνασ του/τησ 

____________________________________________ επιτρζπω ςτο παιδί μου να ςυμμετάςχει ςτην μονοήμερη 

εκπαιδευτική  δράςη τησ 76ησ Ομάδασ που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018 ςτον χώρο 

του 76ου Συςτήματοσ Στροβόλου. 

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. 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 : _________________________ 

 

 

 


