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Λεπθσζία, 10 Ννεκβξίνπ 2018 
 

Αξ.Πξση.:2018/015 
 

Πξνο: Γνλείο θαη Κεδεκόλεο  
Πξνζθόπσλ 76εο Οκάδαο “ΚΕΡΑΤΝΟ” 
 
Αγαπεηνί Γνλείο θαη Κεδεκόλεο, 

 
Θέκα :  Γηήκερε Γράζε Πρόζθοπφλ  ηες  76ες Οκάδας 01 – 02 Γεθεκβρίοσ 2018 

 

Με ηδηαίηεξε ραξά επηθνηλσλνύκε καδί ζαο γηα λα ζαο πιεξνθνξήζνπκε γηα ην Πξώην Δηήκεξν 

ηεο 76εο Οκάδαο Πξνζθόπσλ ηξνβόινπ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην αββαηοθύρηαθο 01-02 

Γεθεκβρίοσ 2018 θαη ζα έρεη ηε κνξθή πνξείαο θαη ζα γίλεη ζηελ πεξηνρή Αλαιηόληα.  

 

O ζθνπόο ηνπ δηεκέξνπ είλαη εθπαηδεπηηθόο θαη ζα δώζεη ηελ επθαηξία ζηνπο πξνζθόπνπο λα 

ληώζνπλ ηελ εκπεηξία ηεο πνξείαο ζηε θύζε θαη ηεο γλσξηκίαο λέσλ ηνπίσλ. Επίζεο είλαη ε 

επθαηξία γηα πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ όζσλ έκαζαλ ζηηο ζπγθεληξώζεηο ησλ πξνεγνύκελσλ 

αββάησλ.  

 

Σν ηίκεκα ζσκκεηοτής ζηε δξάζε έρεη νξηζηεί ζηα € 18 θαη πεξηιακβάλεη ηε κεηαθνξά, ηε 

δηαηξνθή θαη ηα πιηθά πξνγξάκκαηνο.  

 

Οη πξόζθνπνη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην ύζηεκα ην άββαην 01 Δεθεκβξίνπ ην αργόηερο 

κέτρη ηης 07:30π.κ. Η δξάζε ζα ιήμεη ηελ Κπξηαθή 02 Δεθεκβξίνπ ζηηο 13:00κ.κ. ώξα θαηά 

ηελ νπνία κπνξείηε λα παξαιάβεηε ηα παηδηά ζαο από ην ύζηεκα. 

 

Γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο αιιά θαη πξνο δηεπθόιπλζε ζαο, επηζπλάπηνπκε ηα αηνκηθά εθόδηα 

πνπ ζα ρξεηαζηεί ν θάζε Πξόζθνπνο θαηά ηε δηήκεξε δξάζε.  

 

Σν επηηειείν ηεο Οκάδαο  βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε ζαο γηα νπνηεζδήπνηε επηπξόζζεηεο 

πιεξνθνξίεο ή/θαη δηεπθξηλίζεηο ηπρώλ ρξεηαζηείηε : 

 

 Γέζπφ Λαδάροσ 99 777 017,  ηέιηος Κοσλλακάς 99 755 051 

  

Με πξνζθνπηθνύο ραηξεηηζκνύο, 

  
 

 
 
 
 
 

Αξγπξώ Καθεηδηή 
ΛΕΩΝ 

Αξρεγόο πζηήκαηνο 
 

Δέζπσ Λαδάξνπ 
ΑΛΚΜΗΝΗ 

Αξρεγόο Οκάδαο 
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ΑΣΟΜΙΚΑ ΔΦΟΓΙΑ 

Παξαθάησ ζεκεηώλνληαη ηα ππνρξεσηηθά θαζώο θαη θάπνηα πξναηξεηηθά εθόδηα πνπ ζα πξέπεη 

λα έρεη ν θάζε Πξόζθνπνο. ε θακία περίπηφζε ε έιιεηυε οποηοσδήποηε από ηα 

αλαθερόκελα εθόδηα δελ πρέπεη λα αποηειέζεη ιόγφ γηα ηε κε ζσκκεηοτή ηοσ 

Προζθόποσ ζηε δηήκερε δράζε. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη έιιεηςε θάπνηνπ είδνπο 

παξαθαινύκε όπσο ελεκεξώζεηε ην Επηηειείν ηεο Οκάδαο έγθαηξα νύησο ώζηε λα θαιύςεη ην 

θελό όζν ην δπλαηό θαιύηεξα. 

 
Πρηλ θύγφ από ηο ζπίηη θάλφ έιεγτο αλ έτφ πάρεη καδί κοσ όια ηα απαραίηεηα είδε 

 

Αηνκηθά Εθόδηα Πιεξνθνξίεο Έιεγρνο (√) 

Πεξηβνιή εξγαζίαο ( λα θορεζεί 
θαηά ηελ Αλατώρεζε ) 

Παληειόλη καθξύ, παπούηζηα πορείας, 
πξνζθνπηθή θαλέια (αλ δελ έρεηε 
νπνηαδήπνηε θαλέια), καληήιη 

 

Πιήξεο Πξνζθνπηθή ηνιή 
Σελ έρνπκε καδί καο ζην ζαθίδην 
(Μπεξέ, Μαληήιη, Παπνύηζηα, Κάιηζεο) 

 

Δπν δεπγάξηα εζώξνπρα θαη θάιηζεο   

1-2 Επηπιένλ θαλέιεο   

Αδηάβροτο  (οπφζδήποηε)  

Καπειάθη θαη ζθνπθάθη   

αθάθη ή θαη πνπιόβεξ   

Τπλόζαθν θαη/ή θνπβέξηα   

Τπόζηξσκα   

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

 

Παγούρη   

Είδε αηνκηθήο θαζαξηόηεηαο 
πεηζέηα, ζαπνύλη, νδνληόβνπξηζα, 
νδνληόπαζηα θηι 

 

Υαξηί πγείαο   

Φαλάξη   

Γξαθηθή ύιε   

Ραπηηθή ύιε πξναηξεηηθή  

Ό, ηη άιιν ζεσξείηε 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 ζεσξνύλ 

απαξαίηεην γηα ηελ πνξεία ηνπο θαη ζα ην θνπβαινύλ. 

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

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

ησλ 18 εσρώ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ/ηεο ____________________________________________ ζηε δηήκεξε 

δξάζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 01 – 02 Γεθεκβρίοσ, 2018. 

Α. ΙΑΣΡΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ 

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

ΓΙΑΒΗΣΗ - ΤΠΝΟΒΑΙΑ  θιπ.) 

 

_________________________________________________________________ 

Υορεγείηαη ζηο παηδί οποηαδήποηε 
ηαηροθαρκαθεσηηθή αγφγή : 
(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. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ : 
Σο παηδί ζας : 

1. Νεζηεύεη ;                                                                       ΝΑΙ              ΟΥΙ 

Γ. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ θαη ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ : 

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

 

 
Γ. ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΟΝΔΩΝ : 

Όλοκα Παηέρα : 

____________________________________ 
Σειέθσλα : 1. ________________________________ 2. _________________________________ 

Όλοκα Μεηέρας : 
__________________________________ 

Σειέθσλα : 1. ________________________________ 2. _________________________________ 

Τπνγξαθή Γνλέα ή Κεδεκόλα πνπ ζπκπιήξσζε ηελ αίηεζε : ________________________________  

Ηκεξνκελία : _________________________ 

 


