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Λευκωσία, 02 Δεκεμβρίου 2017 

 

Αρ. Πρωτ.: 01/1718 

Αρ. Φακ.: 01.3 

  

ΠΡΟΣ:  Γονείς και κηδεμόνες 

Αεροπροσκόπων και Ανιχνευτών 
   

ΚΟΙΝ:  Επιτροπή και Μέλη Σ.Π.Σ. 
   

ΘΕΜΑ:  Καλοκαιρινή Κατασκήνωση – Κάλυμνος 2018 

 

Αγαπητοί γονείς, 
 

Το 275 Σύστημα Αεροπροσκόπων Λακατάμιας και το 282 Σύστημα Προσκόπων Ταμασσού 
προγραμματίζουν και θα πραγματοποιήσουν το ερχόμενο καλοκαίρι προσκοπική κατασκήνωση στην 
Ελλάδα. 
 

Η κατασκήνωση θα γίνει στον προσκοπικό κατασκηνωτικό χώρο στο νησί Ψέριμο της Καλύμνου. 
Αν και οι ακριβείς ημερομηνίες δεν είναι έτοιμες λόγω των αεροπορικών δρομολογίων, η 
κατασκήνωση θα πραγματοποιηθεί τις τελευταίες μέρες Ιουνίου 2018. Οι τελικές ημερομηνίες θα 
ανακοινωθούν τον Ιανουάριο. 
 

Στην κατασκήνωση δικαιούνται να λάβουν μέρος όλα τα παιδιά που είναι εγγεγραμμένοι πρόσκοποι 
και ανιχνευτές κατά την φετινή χρονιά. 
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της κατασκήνωσης, το κόστος υπολογίζεται να περίπου στα 
€500 ανά άτομο. Το ποσό αυτό είναι ενδεικτικό και περιλαμβάνει όλα τα έξοδα των κατασκηνωτών 
(αεροπορικά, διαμονή, διατροφή, πρόγραμμα, εκπαιδεύσεις και εκδρομές). Το ακριβές ποσό θα 
ανακοινωθεί τον Ιανουάριο όταν θα καταλήξουμε και στα αεροπορικά εισιτήρια που είναι και το 
σημαντικότερο έξοδο.  
 

Το πρόγραμμα της κατασκήνωσης θα περιλαμβάνει τουριστικές περιηγήσεις στο νησί της Καλύμνου 
καθώς και προσκοπικό πρόγραμμα σε συνεργασία με τους πρόσκοπους της Καλύμνου που θα μας 
φιλοξενήσουν στον κατασκηνωτικό τους χώρο και θα κατασκηνώσουν μαζί μας. Οι κατασκηνωτές 
θα έχουν την ευκαιρία να συνδυάσουν προσκοπισμό, περιπέτεια, τουρισμό, χαλάρωση και να 
κερδίσουν μοναδικές εμπειρίες ζωής.  
 

Για τον καλύτερο προγραμματισμό και οργάνωση της δράσης παρακαλούμε να δηλώσετε πιο κάτω 
την πρόθεση σας για συμμετοχή στην καλοκαιρινή κατασκήνωση. Η δήλωση δεν είναι δεσμευτική. 
Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρχηγό 
συστήματός σας. 
 

Με Προσκοπικούς χαιρετισμούς, 

 

Δημήτρης Δημητρίου   

Αρχηγός Συστήματος   

Κάλυμνος 

2018 
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Αρ. απόδειξης: ………………… 
 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΗΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

«Καλοκαιρινή Κατασκήνωση – Κάλυμνος 2018» 

 

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

Αεροπρόσκοπου / Ανιχνευτή  ……………………………………………………..……….. δηλώνω ενδιαφέρον 

για τη συμμετοχή του παιδιού μου, την καλοκαιρινή κατασκήνωση που θα πραγματοποιηθεί περί τα 

τέλη Ιουνίου 2018, στον προσκοπικό κατασκηνωτικό χώρο στην Ψέριμο της Καλύμνου.  

Γνωρίζω ότι το δικαίωμα συμμετοχής θα είναι περίπου €500. 

 

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

 

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

 

 

 

Κ
άλυμ
νος 

2
018 

275 - 282 


