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Λευκωσία, 09 Ιανουαρίου 2018 

 

Αρ. Πρωτ.: 014/2017-2018 

Αρ. Φακ.: 03 

  

ΠΡΟΣ:  Γονείς και κηδεμόνες 

  Λυκόπουλων 

ΚΟΙΝ:  Επιτροπή και Μέλη Σ.Π.Σ. 

   

ΘΕΜΑ:  Θεατρική Παράσταση Κλάδου Λυκοπούλλων Ε.Ε. Λευκωσίας 

 

Αγαπητοί γονείς, 
 

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι το Σαββατο 20 Ιανουαρίου 2018 τα λυκόπουλα της 

Επαρχίας θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την εκπαιδευτική θεατρική παράσταση «Ο 

Μάγκας και η Κυρία Διατροφή».  
 

Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών. Τα λυκόπουλα πρέπει να 

βρίσκονται στον χώρο στάθμευσης έναντι του Δημοτικού Θεάτρου το αργότερο μέχρι τις 09:45.  
 

Το τίμημα συμμετοχής έχει οριστεί στα €7 και περιλαμβάνει το τίμημα εισόδου και το ρόφημα. Η 

δράση αναμένεται να λήξει στις 13:00 ώρα κατά την οποία μπορείτε να παραλάβετε τα παιδιά σας 

από το χώρο της δράσης.  
 

Παρακαλούμε όπως μας επιστρέψετε τη συνημμένη δήλωση συμμετοχής μέχρι 13/1/2018. 

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.  
 

Σημειώνετε ότι το Σάββατο 20/01/2018 η Αγέλη Λυκοπούλλων μας δεν θα έχει συγκέντρωση 

στο Σύστημα 
 

Το επιτελείο της Αγέλης μας βρίσκεται στη διάθεση σας οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες 

χρειαστείτε μέσω του Group Viber μας. 
 

Επισκευθείτε την Ιστοσελίδα του Συστήματος www.275airscouts.org μας για να κατεβάσετε την 

Δήλωση Συμμέτοχής. Δηλώσεις θα υπάρχουν και στο Σύστημα μας το Σάββατο 13/01/2018. 
 

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς, 

 

Δημήτρης Δημητρίου 

Αρχηγός Συστήματος 

http://www.275airscouts.org/
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Αρ. απόδειξης: ………………… 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

«Θεατρική Παράσταση Κλάδου Λυκοπούλλων Ε.Ε. Λευκωσίας» 

 

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

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

μου να συμμετέχει στη Θεατρική παράσταση «Ο Μάγκας και η Κυρία Διατροφή» που θα 

πραγματοποιηθεί στις  20/1/2018, Δημοτικό Θέατρο Λατσιών , καταβάλλοντας το ποσό των €7,00  

για τη συμμετοχή του/της. 

 

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: …………………… / …………………… 


