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Λεσθωζία, 17 Μαρηίοσ 2018
Αρ.Πρωη.: 2018/034
Προς: Γολείς θαη Κεδεκόλες Προζθόπωλ 76ες Οκάδας “ΚΔΡΑΤΝΟ”
Αγαπεηοί Γολείς θαη Κεδεκόλες,

Θέκα: Καηαζθήλωζε 75ες – 76ες –288ες Οκάδας Προζθόπωλ (30/06 - 07/07/18)
Καζώς πιεζηάδοσκε προς ηο ηέιος ασηής ηες προζθοπηθής τροληάς, οη προεηοηκαζίες γηα ηελ ζερηλή κας
θαηαζθήλωζε εληαηηθοποηούληαη. ας ελεκερώλοσκε ιοηπόλ, όηη ε θαηαζθήλωζε ηωλ Προζθόπωλ κας ζα
πραγκαηοποηεζεί ζηολ θαηαζθελωηηθό τώρο ηοσ ώκαηος Προζθόπωλ Κύπροσ, «Λούκαηα ηωλ Αεηώλ»
ζηο Σρόοδος από ηο άββαηο 30 Ιοσλίοσ
κέτρη ηο άββαηο 7 Ιοσιίοσ καδί κε ηης
προαλαθερζείζες Οκάδες Προζθόπωλ.
Η θαηαζθήλωζε αλακέλεηαη όηη ζα θοζηίζεη γύρω ζηα €100 - €120. Γηα ηε δηθή ζας εσθοιία, ηο θόζηος
ηες θαηαζθήλωζες ζα θαηαβιεζεί ζε 3 δόζεης:
Α’ δόζε: €40 κέτρη ηης 28 Απρηιίοσ
Β’ δόζε: €40 κέτρη ηης 26 Μαΐοσ
Γ’ δόζε: €20 ή €40 αλαιόγως ηειηθού θόζηοσς, κέτρη ηης 09 Ιοσλίοσ.
Μεηά ηελ παραιαβή ηες πρώηες δόζεης θαη θαηόπηλ ελεκέρωζες ζας γηα ηο ηειηθό ποζό ηες
θαηαζθήλωζες, όζοη επηζσκείηε κπορείηε λα αποπιερώζεηε ηο σπόιοηπο ποζό γηα ηελ
θαηαζθήλωζε ζε κηα δόζε (ζηης 26 Μαΐοσ).
Δπηζεκαίλοσκε όηη δελ ζα γίλεηαη επηζηροθή τρεκάηωλ, έηζη ε θαηαβοιή ηες Α’ δόζες ζα ζεωρεζεί ως ε
δεζκεσηηθή δήιωζε ζσκκεηοτής ζηελ θαηαζθήλωζε.
Σα αδέιθηα (Λσθόποσια, Πρόζθοποη ή Αλητλεσηές), όπως θαη θάζε τρόλο, ελδέτεηαη λα επωθειεζούλ
έθπηωζε γηα ηο θόζηος ηες θαηαζθήλωζες. ηότος κας είλαη λα κελ ζηερεζεί θαλείς ηελ θαηαζθήλωζε
γηα οηθολοκηθούς ιόγοσς. Γηα ασηό, αλ σπάρτεη οποηοδήποηε ζτεηηθό ζέκα, παραθαιώ κε δηζηάζεηε λα
επηθοηλωλήζεηε καδί κας, ζηα πηο θάηω ηειέθωλα επηθοηλωλίας.
Περηζζόηερες ιεπηοκέρεηες γηα ηελ θαηαζθήλωζε ζα δοζούλ ζε κεηέπεηηα ζηάδηο.
Σο επηηειείο ηες Οκάδας βρίζθεηαη ζηε δηάζεζε ζας γηα επηπιέολ πιεροθορίες:
ηέιηος Κοσλλακάς: 99755051, Μαρία Ιωάλλοσ: 99968338, Μαρία Χαηδεγεωργίοσ: 97667267.
Με προζθοπηθούς ταηρεηηζκούς,

Αργσρώ Καθεηδηή
ΛΔΩΝ
Αρτεγός σζηήκαηος

www.76thescouts.net

ηέιηος Κοσλλακάς
ΒΟΩΣΗ
Αρτεγός Οκάδας

as@76thescouts.net
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο Γολέας ηοσ/ηες .................................................................................................................... επηηρέπω ζηο
παηδί κοσ λα ιάβεη κέρος ζηε Καηαζθήλωζε ηες ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΚΟΠΩΝ ηοσ 76οσ σζηήκαηος Προζθόπωλ
ηροβόιοσ κε Α.Ο.Π. ηολ ηέιηο Κοσλλακά, ποσ ζα πραγκαηοποηεζεί ζηολ Καηαζθελωηηθό Χώρο «Λούκαηα
ηωλ Αεηώλ» ζηο Σρόοδος ηελ περίοδο από ηης 30/06/2018 κέτρη ηης 07/07/2018.
Γειώλω όηη ηα ζηοητεία ποσ αλαγράθοληαη ζηελ Βεβαίωζε Καηάζηαζες Τγείας ηοσ παηδηού κοσ είλαη αποιύηως
αθρηβή θαη πως οη Βαζκοθόροη δελ εσζύλοληαη γηα θάηη ποσ ηστόλ πάζεη θαη γηα ηο οποίο ελώ ήκοσλ γλώζηες, δελ
ελεκέρωζα ηολ Αρτεγό.
Μαδί κε ηελ δήιωζε ζσκκεηοτής επηζσλάπηω ηο ποζό ηωλ...............……................................... εσρώ γηα ηελ
ζσκκεηοτή ηοσ παηδηού κοσ ζηελ Καηαζθήλωζε.

ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΟΝΔΩΝ :

Όλνκα Παηέξα :

Σειέθφλα : 1. ______________________ 2. _______________________

___________________________________
Όλνκα Μεηέξαο :

Σειέθφλα : 1. ______________________ 2. _______________________

__________________________________

Τπνγξαθή Γνλέα ή Κεδεκόλα πνπ ζπκπιήξωζε ηελ αίηεζε :

Τπνγξαθή

Ηκεξνκελία

σκπιερώλεηαη από ηολ Βαζκοθόρο

Α’ δόση: 40€
Β’ δόση: 40€
Γ’ δόση: …….….€
Όλο το ποσό: ……..….€
Ποζό με έκπηωζη (για αδέλθια) : ……….€
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Βεβαίωζε Καηάζηαζες Υγείας
Α. ΙΑΣΡΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
Οκάδα Αίκαηνο :

___________________________________________________

Πάζρεη ή Έπαζρε από ρξόληεο παζήζεηο :
(ΑΘΜΑ - ΚΑΡΓΙΑΚΔ ΠΑΘΗΔΙ - ΠΑΘΗΔΙ ΑΤΣΙΩΝ - ΓΙΑΒΗΣΗ - ΤΠΝΟΒΑΙΑ θιπ.)

___________________________________________________

Κνπξάδεηαη εύθνια; - Λαραληάδεη εύθνια;

ΝΑΙ_____________

Υνξεγείηαη ζην παηδί νπνηαδήπνηε ηαηξνθαξκαθεπηηθή αγωγή :

ΝΑΙ_______

(αλ λαη ζεκεηώζηε ηα αθρηβή θάρκαθα θαη δοζοιογία)

ΟΥΙ_______

Δίλαη ην παηδί ζαο αιιεξγηθό ;

ε θάρκαθα ; __________________________________________

ΟΥΙ_____________

Φάρκαθο & Γοζοιογία _____________________

ε ηροθές; ____________________________________________
ε άιια; (έληοκα, θσηά, γύρε θιπ) ____________________________
ΝΑΙ_____ θαη ηζτύεη κέτρη ______________

Έρεη θάλεη αληηηεηαληθό εκβόιην θαη κέρξη πόηε ηζρύεη;

ΣΟΤ______

ΑΝ ΟΥΙ , ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΣΟ ΚΑΝΔΙ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΚΑΣΑΚΗΝΩΗ
Τπέθεξε από θάπνηα ζνβαξή αζζέλεηα ηνπο ηειεπηαίνπο έμη κήλεο;
(Αλ λαη , ποηα;)

_____________________________________________________

Τπέζηε πξόζθαηεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο; (Αλ λαη, ηη αθρηβώς;)

____________________________________________________

Έρεη πξνβιήκαηα δπζθνηιηόηεηαο;

ΝΑΙ_____________

Έρεη νπνηαδήπνηε άιια ηαηξηθά πξνβιήκαηα πνπ ρξεηάδεηαη λα
αλαθεξζνύλ;

ΟΥΙ_____________

____________________________________________________

Β. ΓΙΑΙΣΗΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ :
1. Έρεη νπνηαδήπνηε αιιεξγία ζε θάπνην θαγεηό;
(Αλ λαη ζε ποηό;)

____________________________________________________

2. Σν παηδί ζαο ηξώεη ηθαλνπνηεηηθά, ιηγόηεξν ή
πεξηζζόηεξν από ην θαλνληθό;

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΚΑ :___

3. Τπάξρνπλ νπνηεζδήπνηε άιιεο δηαηηεηηθέο αλάγθεο ή
πξνβιήκαηα; (Αλ λαη ποηα;)

ΛΙΓΟΣΔΡΟ :___

ΠΔΡΙΟΣΔΡΟ : ___

____________________________________________________

Γ. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ θαη ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ :
Παραθαιώ ζεκεηώζηε οηηδήποηε άιιο λοκίδεηε όηη δελ έτεη θαισθζεί από ηα αλφηέρφ θαη τρεηάδεηαη λα γλφρίδοσλ οη Βαζκοθόροη :
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