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Λευκωσία, 07 Μαΐου 2022 
 

Αρ.Πρωτ.:20212022/036 
 

Προς:  Γονείς και Κηδεμόνες  

Λυκοπούλων, Προσκόπων και Ανιχνευτών 
 

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, 
 

Θέμα : Αλλαγή Ημερομηνιών Κατασκηνώσεων Τμημάτων 
 

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την αλλαγή των ημερομηνιών για τις 

κατασκηνωτικές περιόδους των τμημάτων μας.  
 

Αντιλαμβανόμαστε ότι με αυτές τις αλλαγές πολλά από τα σχέδια των παιδιών σας, ακόμα και των οικογενειακών 

σας διακοπών επηρεάζονται. Δυστυχώς, είμαστε αντιμέτωποι ακόμα με τα δεινά μιας πανδημίας, με πρωτοκόλλα 

αλλά με θέληση για επανέναρξη μετά από 2 χρόνια στους ρυθμούς των κατασκηνώσεων. 
 

Σας ζητούμε να κατανοήσετε αυτή μας την καθυστέρηση και αλλαγή των ημερομηνιών και είμαστε σε θέση να 

κάνουμε ότι περνά από το χέρι μας για να βοηθήσουμε όλους να ζήσουν αυτή την μοναδική εμπειρία της 

κατασκήνωσης. 
 

Οι νέες ημερομηνίες και τελικές είναι οι εξής : 
 

Αγέλη Λυκοπούλων: 16 – 23 Ιουλίου 2022, Κατασκηνωτικό Κέντρο Πλατανιών 

Ομάδα Προσκόπων: 25 Ιουνίου – 02 Ιουλίου, Κατασκηνωτικό Κέντρο Λούματα των Αετών, Τρόοδος 

Κοινότητα Ανιχνευτών: Θα αποφασίσει σε σύνοδο Κατασκήνωσης εντός των ημερών και θα σας ενημερώσουμε.  
 

Αν κάποιο από τα μέλη μας με τις νέες ημερομηνίες δεν μπορεί να συμμετάσχει στην κατασκήνωση και έχει ήδη 

δόση την πρώτη δεσμευτική δόση θα του επιστραφούν πίσω τα χρήματα εφόσον πρώτα μας  ενημερώσει.  
 

Δράττοντας την ευκαιρία, σας υπενθυμίζουμε ότι οι συμπληρωμένες δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να μας 

επιστραφούν μέχρι το Σάββατο 14 Μαΐου κατά την διάρκεια των συγκεντρώσεων μας.  
 

Οι κατασκηνώσεις εκτιμάται ότι θα κοστίσουν γύρω στα € 120 - € 150. Για τη δική σας ευκολία, το κόστος 
της κατασκήνωσης θα καταβληθεί σε 2 δόσεις : 
 

• Α’ δόση: € 50 μέχρι τις 14 Μαΐου 

• Β’ δόση: αναλόγως τελικού κόστους, μέχρι τις 04 Ιουνίου   
 

Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να εξοφλήσετε όλο το ποσό σε μια δόση όταν ανακοινωθεί.  
 

Επισημαίνουμε ότι δεν θα γίνεται επιστροφή χρημάτων και έτσι η καταβολή της Α’ δόσης θα θεωρηθεί 

ως η δεσμευτική δήλωση συμμετοχής στην κατασκήνωση. 
 

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση σας και παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις 

χρειαστείτε. 
 

 Με προσκοπικούς χαιρετισμούς, 

 

 

 Αργυρώ Καφετζιή 
ΛΕΩΝ 

Αρχηγός Συστήματος 


