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Λευκωσία, 28 Οκτωμβριου 2017 

 

Αρ. Πρωτ.: 09 / 1718 

Αρ. Φακ.: 03 

  

ΠΡΟΣ:  
Προς Γονείς και Κηδεμόνες 
Λυκοπούλων και Προσκόπων 

   

ΚΟΙΝ:   

   

ΘΕΜΑ:  Πρώτο Διήμερο Συστήματος 

 
Αγαπητοί γονείς, 
 
Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι το Σαββατοκύριακο 18 - 19 Νοεμβρίου 2017 
θα διεξαχθεί το πρώτο διήμερο της προσκοπικής χρονιάς για την Αγέλη Λυκοπούλων και 
την Ομάδα Αεροπροσκόπων.  
 
Το διήμερο θα πραγματοποιηθεί στο χωριό Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου. Τα παιδιά πρέπει 
να βρίσκονται στο σύστημα το αργότερο η ώρα 8:00 π.μ.. Τα λυκόπουλα πρέπει να 
φοράνε πλήρη προσκοπική στολή. Οι πρόσκοποι πρέπει να φοράνε ρούχα 
πορείας και μαντήλι.   
 
Το τίμημα συμμετοχής έχει οριστεί στα €15,00 και περιλαμβάνει τη διατροφή, τα 
μεταφορικά και τα υλικά προγράμματος.  
 
Η δράση αναμένεται να λήξει στις 13:00 την Κυριακή 19/11/2017, ώρα κατά την οποία 
μπορείτε να παραλάβετε τα παιδιά σας από το σύστημα. 
 
Παρακαλούμε όπως μας επιστρέψετε τη συνημμένη δήλωση συμμετοχής μέχρι το 
Σάββατο 11/11/2017. Τονίζουμε ότι καμία δήλωση δεν θα γίνει δεχτή μετά το πέρας 
της προθεσμίας. 
 
Τέλος, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε, αν δεν το έχετε ήδη πράξει, όπως 
τακτοποιήσετε την εγγραφή του παιδιού σας, γιατί βάσει των Κανονισμών που διέπουν 
το Σώμα Προσκόπων Κύπρου, η συμμετοχή στην πιο πάνω δράση χωρίς τη σχετική 
εγγραφή, δεν θα εγκριθεί.  
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Το επιτελείο της Αγέλης και της Ομάδας μας βρίσκεται στη διάθεση σας οποιεσδήποτε 
επιπρόσθετες πληροφορίες χρειαστείτε στα τηλέφωνα: 
Ραφαέλλα Ρούσου (ΑΑΛ) -  xx xxxxxx 
Μενέλαος Τρύφωνος (ΑΟΠ) - xx xxxxxx  
 

Ατομικά είδη Διήμερου: Πλήρης προσκοπική στολή, τζιν παντελόνι ή αθλητικές φόρμες, 
εσώρουχα και κάλτσες (2 σετ), οδοντόκρεμα - οδοντόβουρτσα, πετσέτα προσώπου, 
υπόστρωμα εδάφους πουλόβερ, δυο φανέλες, αθλητικά παπούτσια, σαπούνι, φανάρι, 
αδιάβροχο, υπνόσακο και παγούρι. Όλα τα είδη να είναι μαρκαρισμένα με τα αρχικά του 
παιδιού και συσκευασμένα σε τσάντα τύπου Σακίδιο πλάτης. 
Προαιρετικά: Μουσικό όργανο. 

 

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς, 

Δημήτρης Δημητρίου   

Αρχηγός Συστήματος   
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Αρ. απόδειξης: ………………… 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

«Διήμερο Αγέλης και Ομάδας Ξυλιάτος 18-19/11/2017» 

 

Εγώ ο/η …………………………………………………………………………….……... γονέας/κηδεμόνας του/της 

Λυκοπούλλου/Αεροπρόσκοπου ……………………………………………………..……….. επιτρέπω στο παιδί 

μου να συμμετέχει στο διήμερο της Αγέλης και Ομάδας Αεροπροσκόπων του Συστήματος μας, το 

οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 18-19 Νοεμβρίου 2017 στο χωριό Αγία Μαρίνα 

Ξυλιάτου και αποστέλλω ποσό των 15,00€ για τα έξοδα συμμετοχής.  

 

Επίσης, δηλώνω ότι δεν υπάρχει σημαντικός λόγος υγείας που να εμποδίζει την 

συμμετοχή του παιδιού μου σε αυτή τη δράση. 

 

Παρακαλώ τους βαθμοφόρους να προσέξουν τα παρακάτω για το παιδί μου: 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

 

Αλλεργίες: ............................................................................................................................. 

 

Φάρμακα: .............................................................................................................................. 

 

 

Υπογραφή Γονέα: …………………………………. (όνομα ολογράφως)  …………………………………. 

 

Τηλέφωνο/α επικοινωνίας: …………………… / …………………… 

 


