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Λευκωσία, 07 Μαΐου 2022 

 

Αρ.Πρωτ.:20212022/037 

 

Προς:  Γονείς και Κηδεμόνες  

Λυκοπούλων, Προσκόπων και Ανιχνευτών 

 

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, 

 

Θέμα : Πρόγραμμα Συγκεντρώσεων και Εκδηλώσεων για τους μήνες Μάϊο και Ιούνιο 

 

Επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με το πρόγραμμα συγκεντρώσεων και 

εκδηλώσεων του Συστήματος μας για τον μήνα Μάϊο και Ιούνιο.  

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Σάββατο 14 Μαΐου ΘΑ έχουμε κανονικά Συγκέντρωση στις 15:00 – 

17:00. Κατά την διάρκεια της συγκέντρωσης μας για σκοπούς προγραμματισμού έχει οριστεί και 

ως η τελευταία ημέρα παραλαβής δηλώσεων συμμετοχής για τα διήμερα των τμημάτων. 

Το Σαββατοκύριακο 21 - 22 Απριλίου η Αγέλη Λυκοπούλων και η Ομάδα Προσκόπων θα είναι 

σε διήμερη δράση και η Κοινότητα Ανιχνευτών ΔΕΝ θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση, ένεκα των 

εξετάσεων των μελών της. 

 

Το Σάββατο 28 Μαΐου ΘΑ έχουμε κανονικά Συγκέντρωση στις 15:00 – 17:00.  

 

Επιπρόσθετα, λόγω του τελικού του Champions League την 28η Μαΐου και εφόσον τα τελευταία 

χρόνια πριν από την έναρξη της πανδημίας διατηρήσαμε την εκδήλωση αυτή ζωντανή χάρη σε 

εσάς που στηρίζετε το Σύστημά μας, έτσι και φέτος, ενημερώστε γνωστούς και φίλους σας για 

την εν λόγω προβολή. Η ώρα 21:00 η πύλη του Συστήματος μας θα ανοίξει για να περάσουμε 

μια όμορφη καλοκαιρινή ποδοσφαιρική βραδιά στον υπαίθριο μας χώρο. 

  

Κατά την διάρκεια της προβολής θα πωλούνται τα πιο κάτω:  

 

• Σουβλάκια • Μπύρα • Ζιβανία • Αναψυκτικά • Νερό • Χυμοί 

 

Κρατήσεις μπορείτε να κάνετε στο τηλέφωνο 22 422 700 και online στην πιο κάτω φόρμα μέχρι 

τις 24/05 για καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης μας : https://forms.gle/JvzkjnaRHpkBCWFB9  

 

Εν κατακλείδι, φτάνοντας στο τέλος των εβδομαδιαίων μας συγκεντρώσεων και ένα βήμα πιο 

κοντά στις καλοκαιρινές μας κατασκηνώσεις σας προσκαλούμε το Σάββατο 04 Ιουνίου η ώρα 

17:00 στην τελική μας εκδήλωση στον χώρο του Συστήματος μας. 

https://forms.gle/JvzkjnaRHpkBCWFB9
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Φέρτε μαζί σας φίλους και γνωστούς για να παίξουμε στο προσκοπικό μας Λούνα Πάρκ, να 

ενημερωθείτε για τις κατασκηνώσεις μας, να φάμε, να πιούμε και να διασκεδάσουμε με το Bingo 

που θα προσφέρει πλούσια δώρα και εκπλήξεις. 

Το πρόγραμμα της τελικής μας εκδήλωσης θα είναι : 

• 17:00 – Καλωσόρισμα με κέρασμα από χυμούς, καφέδες και σνακ 

• 17:30 – Λούνα Πάρκ για τα παιδία και μεγάλους με φανταστικά παιχνίδια 

• 17:30 – Παρουσιάσεις των κατασκηνώσεων στους γονείς 

• 18:00 – Απονομές Βραβείων και ταβερνείο αλα 76 

• 19:00 – Bingo με διάφορα πλούσια δώρα 

Ευελπιστούμε να τα πούμε από κοντά στην απόλυτη ποδοσφαιρική βραδιά και σας περιμένουμε 

όλους να κλείσουμε την χρονιά μαζί. 

 Με προσκοπικούς χαιρετισμούς, 

 

 

 
Αργυρώ Καφετζιή 

ΛΕΩΝ 
Αρχηγός Συστήματος 


