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Γονείς και κηδεμόνες
Προσκόπων 76ης Ομάδας

Στρόβολος, 1 Απριλίου 2017

Θέμα: Κατασκήνωση 76ης – 275ης – 282ης– 288ης ομάδας προσκόπων (15-22/7/17)
Αγαπητοί γονείς,
Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος αυτής της προσκοπικής χρονιάς, οι προετοιμασίες για την θερινή μας
κατασκήνωση έχουν αρχίσει. Σας ενημερώνουμε λοιπόν, ότι η κατασκήνωση των προσκόπων μας θα
γίνει στον κατασκηνωτικό χώρο του Σώματος Προσκόπων Κύπρου, «Λούματα των Αετών» στο Τρόοδος
με τις προαναφερθείσες ομάδες προσκόπων, από το Σάββατο 15 μέχρι το Σάββατο 22 Ιουλίου.
Η κατασκήνωση εκτιμάται ότι θα κοστίσει γύρω στα €100 - €120. Για τη δική σας ευκολία, το κόστος της
κατασκήνωσης θα καταβληθεί σε 3 δόσεις:
Α’ δόση: €40 μέχρι τις 29 Απριλίου
Β’ δόση: €40 μέχρι τις 27 Μαΐου
Γ’ δόση: €20 ή €40 αναλόγως τελικού κόστους, για το οποίο θα ενημερωθείτε γύρω στις 1 Ιουλίου
(Επιθυμία του Επιτελείου για σκοπούς ευκολίας: μόλις σας ανακοινωθεί το τελικό ποσό, όποιος
γονιός μπορεί να καταβάλει όλο το ποσό που θα υπολείπεται μέχρι εκείνη την χρονική περίοδο,
παρακαλούμε να το πράξει).
Τα αδέλφια (λυκόπουλα, πρόσκοποι ή ανιχνευτές), όπως και κάθε χρόνο, ενδέχεται να έχουν έκπτωση
στο κόστος κατασκήνωσης. Για το ποιοι θα τύχουν έκπτωσης και το αντίστοιχο ποσό, θα ανακοινωθεί σε
μεταγενέστερο στάδιο έπειτα από συνεδρία με τον Σύνδεσμο Γονέων του Συστήματός μας.
Στόχος μας είναι να μη χάσει κανείς την κατασκήνωση για οικονομικούς λόγους! Για αυτό, αν υπάρχει
οποιοδήποτε σχετικό θέμα, παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!
Σημειώνουμε ότι δε θα γίνεται επιστροφή χρημάτων, άρα η καταβολή της δόσης θα θεωρηθεί δεσμευτική
δήλωση συμμετοχής στην κατασκήνωση.
Για την καλύτερη οργάνωση της κατασκήνωσης, θα ήταν καλό οι πρόσκοποι να δηλώσουν άμεσα την
πρόθεση συμμετοχής τους!
Περισσότερες λεπτομέρειες για την κατασκήνωση θα δοθούν σε μετέπειτα στάδιο.
Το επιτελείο της Ομάδας βρίσκεται στη διάθεση σας για επιπλέον απορίες:
Κουνναμάς Στέλιος 99755051, Ιωάννου Μαρία 99968338, Μαρία Χατζηγεωργίου 97667267.
Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς,
-οΑρχηγός 76ης Ομάδας

Βοώτης
Κουνναμάς Στέλιος
Ιζηοζειίδα: http://www.76thescouts.net

Ηιεθηροληθό Σατσδροκείο: as@76thescouts.net
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο Γολέας ηοσ/ηες .................................................................................................................... επηηρέπφ ζηο παηδί κοσ λα ιάβεη κέρος ζηε
Καηαζθήλφζε ηες ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΚΟΠΩΝ ηοσ 76οσ σστήματος Προσκόπων τροβόλοσ κε ΑΡΥΗΓΟ ηολ ηέιηο Κοσλλακά Α.Ο.Π ηοσ 76ο
. Π. ηροβόιοσ, ποσ ζα πραγκαηοποηεζεί ζηολ Κατασκηνωτικό Υώρο «Λούματα των Αετων» ζηο Σρόοδος ηελ περίοδο από τις 15 μέτρι
τις 22 Ιοσλίοσ.
Γειώλφ όηη ηα ζηοητεία ποσ αλαγράθοληαη ζηελ Βεβαίφζε Καηάζηαζες Τγείας ηοσ παηδηού κοσ είλαη αποιύηφς αθρηβή θαη πφς οη Βαζκοθόροη
δελ εσζύλοληαη γηα θάηη ποσ ηστόλ πάζεη θαη γηα ηο οποίο ελώ ήκοσλ γλώζηες, δελ ελεκέρφζα ηολ Αρτεγό.
Σέιος θάλφ γλφζηά ζηολ Αρτεγό ηα παραθάηφ ηδηαίηερα ταραθηερηζηηθά ηοσ παηδηού κοσ ζτεηηθά κε ηελ ζσκπερηθορά θαη ηολ ταραθηήρα
ηοσ:.....................................................................…………....…..........………………….............................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ε περίπηφζε επείγοσζας αλάγθες εηδοποηήζαηε: ΟΝΟΜ/ΜΟ:……….............................................................. ΤΓΓΔΝΔΙΑ:......... ....……...........
ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ……………………….............................................................................. ΣΗΛΔΦΩΝΟ(Α):……………………….................................
Μαδί κε ηελ δήιφζε ζσκκεηοτής επηζσλάπηφ ηο ποζό ηφλ...............……................................... εσρώ γηα ηελ ζσκκεηοτή ηοσ παηδηού κοσ ζηελ
Καηαζθήλφζε.

Α’ δόζη: 40€

Ο ΓΗΛΩΝ ΓΟΝΔΑ

Β’ δόζη: 40€
Γ’ δόζη: …….….€
Όλο ηο ποζό: ……..….€
Ποζό με έκπηωζη λόγο αδέλθια: ……….€

………………………….
(ΤΠΟΓΡΑΦΗ - ΟΝΟΜΑ)

*ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Σοσ.................................................................……......................... ηοσ...........……....... δηεύζσλζε............……….....................................................
( ΠΡΟΚΟΠΟ ) - (ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ)

(ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ)

(ΟΓΟ - ΑΡΙΘΜΟ - ΠΔΡΙΟΥΗ - Σ.Κ.)

ηειέθφλο(α)....................................…….................................................... Αρηζκ. Σρηπιοηύποσ Δγγραθής .............................................................

*ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Πάζτεη/Έπαζτε από...................................................................................................................................................................................................
(ΑΘΜΑ - ΚΑΡΓΙΑΚΔ ΠΑΘΗΔΙ - ΠΑΘΗΔΙ ΑΤΣΙΩΝ - ΓΙΑΒΗΣΗ - ΤΠΝΟΒΑΙΑ θιπ.)

Κοσράδεηαη εύθοια; - Λαταληάδεη εύθοια;.............................................................................….................................................................................
Τπέθερε από θάποηα ζοβαρή αζζέλεηα ηα ηειεσηαία δύο τρόληα;.............................................................................…...........................................
(ΑΝ ΝΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΑ)

Υρεηάδεηαη θάποηα ζεραπεσηηθή αγφγή ηώρα;...........................................................................................................................................................
(ΑΝ ΝΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΑ)

Τπέζηε πρόζθαηες τεηροσργηθές επεκβάζεης;..........................................................................................................................................................
(ΑΝ ΝΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΑ)

Δίλαη εσαίζζεηος/ηε ζε αιιεργίες ή αληηδράζεης ζε θάρκαθα;..................................................................................................................................
(ΑΝ ΝΑΙ ΤΠΟΓΔΙΞΑΣΔ ΜΟΡΦΗ ΑΛΛΔΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟ ΦΑΡΜΑΚΟ)

Έθαλε εκβόιηα (ζεκεηώζαηε εκεροκελίες); ΣΔΣΑΝΟΤ.......…............... ΓΙΦΘΔΡΙΣΙΓΟ ..…...................... ΑΛΛΑ ..............…...............................
Έτεη αλάγθε ηδηαίηερε κεηατείρηζε, δίαηηα ή άιιε προζοτή;....................................................................................................................................
(ΑΝ ΝΑΙ ΠΟΙΑ)

Δπηηρέπεηαη ε ζσκκεηοτή ηοσ/ηες..............................................................................................................................................................................
(ΤΠΟΓΡΑΦΗ - ΦΡΑΓΙΓΑ ΟΙΚΟΓΔΝ. ΓΙΑΣΡΟΤ - ΣΗΛΔΦΩΝΟ)

*Να συμπληρωθεί σε περίπτωση που δεν έχει δοθεί κατά την φετινή εγγραφή
Ιζηοζειίδα: http://www.76thescouts.net

Ηιεθηροληθό Σατσδροκείο: as@76thescouts.net

