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Λεπθωζία, 20 Οθηωβξίνπ  2018 
 
Αξ.Πξωη.:2018/013 
 
Πξνο: Γνλείο θαη Κεδεκόλεο  
Αληρλεπηώλ  
 
Αγαπεηνί Γνλείο θαη Κεδεκόλεο, 

 
Θέκα :  Γηήκερο Φσταγωγίας Αλητλεσηώλ E.E. ζηο Παιαητώρη 

 

Όπωο θάζε ρξόλν έηζη θαη θέηνο, ζύκθωλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηνπ Κιάδνπ Αληρλεπηώλ 
ηεο Επαξρίαο καο, ην δηήκεξν Φπραγωγίαο ζα ιάβεη ρώξα ην αββαηνθύξηαθν 3 – 4 
Νοεκβρίοσ 2018, ζην Δεκνηηθό ρνιείν Παιαηρωξίνπ.  

Η αλαρώξεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ην ρώξν ζηάζκεσζες ηοσ Σατσδροκείοσ ηες 
Προδρόκοσ, ζηηο 13:00 ηνπ αββάηνπ 3 Ννεκβξίνπ 2018. Η επηζηξνθή ζα γίλεη ζηνλ 
ίδην ρώξν, ζηηο 12:00 ηελ Κπξηαθή 4 Ννεκβξίνπ 2018. 

 
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην ρώξν αλαρώξεζεο κε καληήιη αιιά 
ρωξίο ζηνιή, ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηά πξηλ ηνλ θαζνξηζκέλν ρξόλν αλαρώξεζεο, δειαδή 
ζηηο 12:30 θαη κε ηα θαηάιιεια εθόδηα γηα κηα δηήκεξε δξάζε. Καιό ζα ήηαλ ιόγω 
πεξηνρήο, όπωο νη Αληρλεπηέο έρνπλ καδί ηνπο θαη αδηάβξνρα. 
 
Σν ηίκεκα ζπκκεηνρήο ζηε δξάζε έτεη θαζορηζηεί ζηα €20.00 θαη πεξηιακβάλεη έμνδα 
δηακνλήο, έμνδα δηαηξνθήο ηα κεηαθνξηθά, αλακλεζηηθό, πιηθά πξνγξάκκαηνο 
(δηαγωληζκόο καγεηξηθήο) θαη ξνθήκαηα ηεο δξάζεο. 
 
Η επηζπλαπηόκελε δήιωζε ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα παξαδνζεί ζην επηηειείν ηεο Κνηλόηεηαο 
καο καδί κε ην ηίκεκα ζπκκεηνρήο ζην ρώξν ηνπ πζηήκαηνο κέτρη ηο άββαηο 27 
Οθηωβρίοσ, όποσ γηα ζθοπούς προγρακκαηηζκού έτεη ορηζηεί θαη ως ε ηειεσηαία 
εκέρα παραιαβής δειώζεωλ ζσκκεηοτής.   
 
Γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο αιιά θαη πξνο δηεπθόιπλζε ζαο, επηζπλάπηνπκε ηα αηνκηθά εθόδηα 
πνπ ζα ρξεηαζηεί ν θάζε Αληρλεπηήο θαηά ηε δηήκεξε δξάζε.  
 
Σν επηηειείν ηεο Κνηλόηεηαο βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ζαο γηα επηπιένλ απνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο πνπ 
ηπρόλ λα έρεηε.  
 
Με πξνζθνπηθνύο ραηξεηηζκνύο, 

  
  

 
 
 
 
 

Αξγπξώ Καθεηδηή 
ΛΕΧΝ 

Αξρεγόο πζηήκαηνο 
 

ηαύξνο Μηραήι 
ΑΥΕΡΝΑΡ 

Αξρεγόο Κνηλόηεηαο 
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ΓΗΛΧΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 

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

ηωλ 20 εσρώ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο ____________________________________________ ζηε δηήκεξε 

δξάζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 03 – 04 Ννεκβξίνπ, 2018 ζην Παιαηρώξη.  

Α. ΙΑΣΡΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

Πάζτεη ή Έπαζτε από  τρόληες παζήζεης :  
(ΑΘΜΑ - ΚΑΡΓΙΑΚΔ ΠΑΘΗΔΙ - ΠΑΘΗΔΙ ΑΤΣΙΧΝ - 

ΓΙΑΒΗΣΗ - ΤΠΝΟΒΑΙΑ  θιπ.) 

 

_________________________________________________________________ 

Υορεγείηαη ζηο παηδί οποηαδήποηε 
ηαηροθαρκαθεσηηθή αγωγή : 
(αλ λαη ζεκεηώζηε ηα αθρηβή θάρκαθα θαη δοζοιογία)   

 
 
ΝΑΙ    ΟΥΙ  _______________________________________________________________________ 

Δίλαη ηο παηδί ζας αιιεργηθό ; 

 

ε θάξκαθα ; ____________________________________________________________________ 

ε ηξνθέο; _______________________________________________________________________ 

ε άιια ; (έληνκα, θπηά θιπ) ______________________________________________________ 

Έτεη οποηαδήποηε άιια ηαηρηθά προβιήκαηα 
ποσ τρεηάδεηαη λα αλαθερζούλ; 

 
__________________________________________________________________________________ 

Β. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ θαη ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ : 

Παραθαιώ ζεκεηώζηε οηηδήποηε άιιο λοκίδεηε όηη δελ έτεη θαισθζεί από ηα αλωηέρω θαη τρεηάδεηαη λα γλωρίδοσλ οη Βαζκοθόροη : 

 

 
Γ. ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΟΝΔΧΝ : 

Όλοκα Παηέρα :  

____________________________________ 

Σειέθωλα : 1. ________________________________ 2. _________________________________ 

Όλοκα Μεηέρας :  

__________________________________ 

Σειέθωλα : 1. ________________________________ 2. _________________________________ 

Τπνγξαθή Γνλέα ή Κεδεκόλα πνπ ζπκπιήξωζε ηελ αίηεζε : ________________________________   

Ηκεξνκελία : _________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Συμπληρώνεται από το Σφςτημα :  

 
 

 
 

 

Δγκρίνεται η συμμετοχή στο Γιήμερο :   ΝΑΙ                  ΟΥΙ                Ημερομηνία : ___________ 

 

                   

 

                   Σταύρος Μιχαήλ                         Αργυρώ Καφετζιή 

                         ΑΧΕΡΝΑΡ                                                                                            ΛΕΩΝ 

               Αρχηγός Κοινότητας                            ΣΦΡΑΓΙΔΑ                        Αρχηγός Συστήματος 



 

Υπό ηην Υυηλή Προζηαζία ηοσ Προέδροσ ηης Δημοκραηίας 

 

ΩΜΑ  
ΠΡΟΚΟΠΩΝ 
ΚΤΠΡΟΤ 

ΔΠΑΡΥΙΑΚΗ ΔΦΟΡΔΙΑ ΛΔΤΚΩΙΑ 
76ο ΤΣΗΜΑ ΠΡΟΚΟΠΩΝ ΣΡΟΒΟΛΟΤ 
ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΑΝΙΥΝΔΤΣΩΝ ‘‘ΓΑΙΓΑΛΟ’’ 

 

Τατ. Διεύθσνζη : Αγ. Μαρίνας 34, 2059 Σηρόβολος , Λεσκφζία, Κύπρος  Διεύθσνζη Αλληλογραθίας : Τ.Θ. 28145, 2090 Λεσκφζία  Τηλέθφνο :(+357) 22 422700    
 

 www.76thescouts.net       as@76thescouts.net     76Scouts 

 

 

ΑΣΟΜΙΚΑ ΔΦΟΓΙΑ 

 
Πρηλ θύγω από ηο ζπίηη θάλω έιεγτο αλ έτω πάρεη καδί κοσ όια ηα απαραίηεηα είδε 

 

Αηνκηθά Εθόδηα Πιεξνθνξίεο Έιεγρνο (√) 

Πεξηβνιή εξγαζίαο 
Παληειόλη καθξύ, παπνύηζηα θιεηζηά, πξνζθνπηθή 

θαλέια (αλ δελ έρεηε νπνηαδήπνηε θαλέια), καληήιη 
 

Πιήξεο Πξνζθνπηθή ηνιή 
Σελ έρνπκε καδί καο 

(Μπεξέ, Μαληήιη, Παπνύηζηα, Κάιηζεο) 

 

1 καθξύ θαη 1 θνληό παληειόλη   

Δπν δεπγάξηα εζώξνπρα θαη 

θάιηζεο 

  

Μαθξπκάληθε θαλέια θαη θόξκα   

1-2 Επηπιένλ θαλέιεο    

Αδηάβξνρν  ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΟ  

Καπειάθη   

αθάθη ή θαη πνπιόβεξ   

Τπλόζαθν θαη/ή θνπβέξηα   

Τπόζηξωκα   

Είδε θαγεηνύ 
πηρούλη, θοσηάιη, καταίρη, πηάηο, ποηήρη (ΟΥΙ 

γσάιηλα) 
 

Παγνύξη   

Είδε αηνκηθήο θαζαξηόηεηαο πεηζέηα, ζαπνύλη, νδνληόβνπξηζα, νδνληόπαζηα θηι  

Υαξηί πγείαο   

Φαλάξη   

Πξνζθνπηθόο νπγηάο    

Γξαθηθή ύιε   

Ραπηηθή ύιε πξναηξεηηθή  

Ό, ηη άιιν ζεωξείηε ζεκαληηθό   

 


