
 

Υπό ηην Υυηλή Προζηαζία ηοσ Προέδροσ ηης Δημοκραηίας 

 

ΩΜΑ  
ΠΡΟΚΟΠΩΝ 
ΚΤΠΡΟΤ 

ΕΠΑΡΥΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΤΚΩΙΑ 
76ο ΤΣΗΜΑ ΠΡΟΚΟΠΩΝ ΣΡΟΒΟΛΟΤ 

 
 

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 

 

Λεπθσζία, 10 Ννεκβξίνπ 2018 
 
Αξ.Πξση.:2018/014 
 
Πξνο: Γνλείο θαη Κεδεκόλεο 

 Λπθνπνύισλ 76εο Αγέιεο 
 

Αγαπεηνί Γνλείο θαη Κεδεκόλεο, 
 

Θέκα : Πρώηο Γηήκερο Αγέιες ζηο Παιαητώρη 01 – 02 Γεθεκβρίοσ, 2018 
 
Με ηδηαίηεξε ραξά ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ε πξώηε Γηήκεξε Γξάζε ηεο Αγέιεο καο ζα πξαγκαηνπνηεζεί 
ζην ρσξηό Παιαητώρη ην Σαββαηνθύξηαθν 01 – 02 Γεθεκβρίοσ 2018. 
 
Σε ηέηνηεο δξάζεηο, καο δίλεηαη ε επθαηξία λα αζρνιεζνύκε κε πξάγκαηα πνπ δελ έρνπκε ην ρξόλν λα 
πινπνηήζνπκε θαηά ηηο ζπγθεληξώζεηο καο θάζε Σάββαην. Παξάιιεια, ζηα παηδηά δίλεηαη ε επθαηξία, ή 
αλ ζέιεηε ε πξόθιεζε, λα δνθηκάζνπλ ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο καθξηά από ην ζπίηη, πάληνηε κε ηελ 
επίβιεςε ησλ Βαζκνθόξσλ θαη θπζηθά λα πξνεηνηκαζηνύλ γηα ηε δξάζε πνπ θάζε Πξόζθνπνο πεξηκέλεη 
κε αλππνκνλεζία, ηελ θαινθαηξηλή Καηαζθήλσζε!  
 
Τν ηίκεκα ζσκκεηοτής ζηε δξάζε έρεη νξηζηεί ζηα € 20 θαη πεξηιακβάλεη €8 κεηαθνξηθά από θαη πξνο 
ην ρσξηό , €8 δηαηξνθή θαη €4 πιηθά πξνγξάκκαηνο.  
 
Τα ιπθόπνπια πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην Σύζηεκα ην Σάββαην 01 Γεθεκβξίνπ ην αργόηερο κέτρη ηης 
07:30 θορώληας ηελ πιήρε προζθοπηθή ηοσς ζηοιή. Η δξάζε ζα ιήμεη ηελ Κπξηαθή 02 
Γεθεκβξίνπ ζηηο 13:00 κε ηελ επηζηξνθή καο από ην ρσξηό, ώξα θαηά ηελ νπνία κπνξείηε λα 
παξαιάβεηε ηα παηδηά ζαο από ην Σύζηεκα. 
 
Η επηζπλαπηόκελε δήισζε ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα παξαδνζεί ζηελ Αγέιε καο καδί κε ην ηίκεκα 
ζπκκεηνρήο κέτρη ηο  άββαηο 24 Νοεκβρίοσ, όποσ γηα ζθοπούς προγρακκαηηζκού έτεη 
ορηζηεί θαη ως ε ηειεσηαία εκέρα παραιαβής δειώζεωλ ζσκκεηοτής.   
 
Γηα ζθνπνύο δηεπθόιπλζεο ζαο, επηζπλάπηνπκε ηα αηνκηθά εθόδηα πνπ ζα ρξεηαζηεί ην θάζε Λπθόπνπιν 
θαηά ηε δηήκεξε δξάζε.  
 
Τν επηηειείν ηεο Αγέιεο καο βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ζαο νπνηεζδήπνηε επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο 
ρξεηαζηείηε ζην ηειέθσλν επηθνηλσλίαο 96 523 951.  
 

Με πξνζθνπηθνύο ραηξεηηζκνύο, 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Αξγπξώ Καθεηδηή 
ΛΔΩΝ 

Αξρεγόο Σπζηήκαηνο 
 

Αλζή Σακαξά 
 

Αξρεγόο Αγέιεο 
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Δγώ ν / ε  ________________________________________________________ γνλέαο /θεδεκόλαο ηνπ/ηεο 

Λπθνπνύινπ _____________________________________(Α.Τ.Δ*________________) δειώλσ όηη επηηξέπσ 

ζην παηδί κνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηελ Γηήκεξε Γξάζε ηεο 76εο Αγέιεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηηο εκεξνκελίεο  

01 - 02 Γεθεκβξίνπ, θαηαβάιινληαο ην πνζό ησλ € 20  γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο.  

Α. ΙΑΣΡΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

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

ΓΙΑΒΗΣΗ - ΤΠΝΟΒΑΙΑ  θιπ.) 

 

_________________________________________________________________ 

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

 
ΝΑΙ    ΟΦΙ  _______________________________________________________________________ 

Δίλαη ηο παηδί ζας αιιεργηθό ; 

 

Σε θάξκαθα ; ____________________________________________________________________ 

Σε ηξνθέο; _______________________________________________________________________ 

Σε άιια ; (έληνκα, θπηά θιπ) ______________________________________________________ 

Έτεη οποηαδήποηε άιια ηαηρηθά προβιήκαηα 

ποσ τρεηάδεηαη λα αλαθερζούλ; 
 
__________________________________________________________________________________ 

Β. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ : 
Σο παηδί ζας : 

1. Φοβάηαη ζηο ζθοηάδη ; ΝΑΙ              ΟΦΙ 

2. Οσρεί ζηολ ύπλο ηοσ; ΝΑΙ              ΟΦΙ 

3. Υρεηάδεηαη ηο βράδσ λα πάεη ζηελ ηοσαιέηα;  

 
ΝΑΙ              ΟΦΙ 

4. Νεζηεύεη ;                                                                       ΝΑΙ              ΟΦΙ 

Γ. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ θαη ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ : 

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

 

 

 
Γ. ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΟΝΔΩΝ : 

Όλοκα Παηέρα : 
____________________________________ 

Τειέθσλα : 1. ________________________________ 2. _________________________________ 

Όλοκα Μεηέρας : 

__________________________________ 
Τειέθσλα : 1. ________________________________ 2. _________________________________ 

Υπνγξαθή Γνλέα ή Κεδεκόλα πνπ ζπκπιήξσζε ηελ αίηεζε : ________________________________  

Ηκεξνκελία : _________________________ 
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ΑΣΟΜΙΚΑ ΕΥΟΔΙΑ 
 

Παρακάτω σημειώνονται τα υποχρεωτικά καθώς και κάποια προαιρετικά εφόδια 

που θα πρέπει να φέρει το κάθε Λυκόπουλο μαζί του. Τα περισσότερα από αυτά 

θα τα χρησιμοποιήσει ξανά σε άλλες δράσεις της Αγέλης και μετέπειτα της 

Ομάδας όταν θα γίνει Πρόσκοπος. Σε καμία περίπτωση η έλλειψη οποιουδήποτε από 

τα αναφερόμενα εφόδια δεν πρέπει να αποτελέσει λόγω για τη μη συμμετοχή του 

Λυκοπούλου στη διήμερη δράση. Σε περίπτωση που υπάρχει έλλειψη κάποιου είδους 

παρακαλούμε όπως ενημερώσετε το Επιτελείο της Αγέλης έγκαιρα ούτως ώστε να 

καλύψει το κενό. 
 

Τποχρεωτικά : 
1. Πλήρης Προσκοπική Στολή  

2.     Παπούτσια αθλητικά ( Επιπρόσθετα )  

3.     Πουλόβερ ή χοντρή μπλούζα 

4.     Παντελόνι μακρύ 

5.     Μπουφάν (ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΟ) 

6.     Πυτζάμες ή φόρμες 

7.     Τπνόσακο και μια κουβέρτα  

8.     Τπόστρωμα 

9.     Είδη φαγητού (πιρούνι, κουτάλι, μαχαίρι, πιάτο) 

10. Παγούρι και ποτήρι (όχι γυάλινο) 

11. Πετσέτα προσώπου 

12. Είδη ατομικής υγιεινής : σαπούνι, οδοντόκρεμα, οδοντόβουρτσα κλπ  

13. Φανάρι  

14. Γραφική ύλη 

15. Αδιάβροχο (ΟΠΩΔΗΠΟΣΕ)  

 

 Προαιρετικά : 
 

  

1. Φωτογραφική μηχανή 

2. Ατομικό Φαρμακείο 

3. Ό,τι άλλο θεωρηθεί χρήσιμο 

 

ημείωση: Αν είναι δυνατό παρακαλούμε όπως  

τα ατομικά εφόδια μεταφερθούν σε τσάντες χειρός  

αντί σε ταξιδιωτική βαλίτσα. 
 


