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Λευκωσία, 11 Μαρτίου 2023 
 
Αρ.Πρωτ.: 20222023/038 
 
Προς:  Γονείς και Κηδεμόνες  

Προσκόπων και Ανιχνευτών 
 
Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες, 
 

Θέμα : 7ο Παγκύπριο Προσκοπικό Τζάμπορη 2023 – Ενημερωτικά Δελτία & 
Δηλώσεις Συμμετοχής 

Σε συνέχεια της ενημέρωσης μας σχετικά με το 7ο Παγκύπριο Προσκοπικό Τζάμπορη που θα διεξαχθεί 

στα πλαίσια των εορτασμών των 110 Χρόνων Κυπριακού Προσκοπισμού, επικοινωνούμε μαζί σας για να 

σας ενημερώσουμε αναλυτικότερα για αυτή την μεγάλη δράση των Κλάδων Προσκόπων και Ανιχνευτών. 

Στα ενημερωτικά έντυπα που επισυνάπτονται, θα βρείτε πληροφορίες που αφορούν το κόστος του 

Τζάμπορη ανά Κλάδο, τον χώρο διεξαγωγής, τις διάφορες δραστηριότητες του προγράμματος καθώς και 

άλλα σημαντικά στοιχεία που αφορούν τον κάθε Κλάδο ξεχωριστά. 

Παρακαλούμε όπως μελετήσετε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται στο ενημερωτικό έντυπο κάθε 

κλάδου και να τηρήσετε τα χρονοδιαγράμματα που αναφέρονται για την καλύτερη οργάνωση της δράσης. 

Δικαίωμα συμμετοχής: 
 

Το δικαίωμα συμμετοχής για τους Προσκόπους έχει καθοριστεί ως ακολούθως: 

 

• Τζάμπορη Προσκόπων 24/06/23 - 27/06/23: € 85 ανά άτομο 

• Πρόσκοποι Χρυσού Τρίφυλλου 27/06/23 – 29/06/23: € 30 ανά άτομο 

• Πρόσκοποι που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στο Τζάμπορη Ανιχνευτών 29/06/23 – 

01/07/23: € 35 ανά άτομο 
 
Το δικαίωμα συμμετοχής για τους Ανιχνευτές έχει καθοριστεί ως ακολούθως: 
 

• Τζάμπορη Ανιχνευτών 24/06/23 – 01/07/23 στα € 150 ανά άτομο 

 
Το δικαίωμα συμμετοχής καλύπτει: 
 

• πλήρη διατροφή  

• διαμονή των συμμετεχόντων  

• υλικά προγράμματος 

• δραστηριότητες 

• μεταφορικά 

• αναμνηστικά της δράσης 

 

Διαδικασία πληρωμής Προσκόπων: 

• Α’ δόση: 40 ευρώ μέχρι 08/04/23 (μαζί με τη δήλωση συμμετοχής). Στην περίπτωση 

συμμετοχής Προσκόπων μόνο στην δράση του Χρυσού Τρίφυλλου, τότε θα γίνεται 

πληρωμή όλου του ποσού μαζί με τη δήλωση συμμετοχής. 

 

• Β’ δόση: Το υπόλοιπο ποσό μέχρι 31/05/23. 
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Διαδικασία πληρωμής Ανιχνευτών: 

• Α’ δόση: 75 ευρώ μέχρι 08/04/23 μαζί με τη δήλωση συμμετοχής 

• Β’ δόση: 75 ευρώ μέχρι 31/05/23 
 

*Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχοντας επιθυμεί να πληρώσει όλο το ποσό από απευθείας εξαρχής 

μπορεί. 

 

Προϋποθέσεις για συμμετοχή:  

Οι Πρόσκοποι και Ανιχνευτές οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο 7ο Παγκύπριο Προσκοπικό Τζάμπορη θα 

πρέπει να: 

• έχουν δώσει την Προσκοπική τους Υπόσχεση και να είναι μέλη του Σώματος με 

τακτοποιημένη την εγγραφή τους για το έτος 2022-2023 

• έχουν συμπληρώσει την δήλωση συμμετοχής 

• έχουν καταβάλει την οικονομική συμμετοχή τους στο Τζάμπορη μέσα στις 

προβλεπόμενες προθεσμίες 

Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής μετά την 31/05/23, κανένα ποσό δε θα επιστρέφεται, εκτός εάν η 

ακύρωση γίνει λόγω σοβαρού προβλήματος το οποίο θα πρέπει να τεκμηριωθεί. 

 

Το έντυπο δήλωσης συμμετοχής του Προσκόπου και του Ανιχνευτή είναι ατομικό. Συμπληρώνεται από 

τον γονέα/κηδεμόνα του κάθε Πρόσκοπου/Ανιχνευτή και παραδίδεται στο επιτελείο μέχρι το Σάββατο 

08 Απριλίου 2023. 

 

Το επιτελείο της Ομάδας και της Κοινότητας βρίσκεται στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες 

πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις τυχών χρειαστείτε. 

 

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς, 

 

 

 
 
 
   
 

 

 

 

 

Αργυρώ Καφετζιή 
ΛΕΩΝ 

Αρχηγός Συστήματος 
 


