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Λευκωσία, 14 Νοεμβρίου 2022 
 

Αγαπητοί γονείς, 
 
Μέσα στα πλαίσια της συνεχούς εκπαίδευσης και του ετήσιου μας προγράμματος, το Σύστημά 
μας διοργανώνει διανυκτέρευση στο χωριό Γερατζιές. Στη Διανυκτέρευση θα συμμετέχουν όλα 
τα τμήματα (Αγέλη, Ομάδα, Κοινότητα) και θα έχει εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα.  

 
Η δράση θα ξεκινήσει το Σάββατο 26 Νοεμβρίου στις 8:45 π.μ από το χώρο του συστήματος 
μας και θα τελειώσει την Κυριακή 27 Νοεμβρίου στις 12:30 μ.μ. στον ίδιο χώρο. 
 
Κατά την αναχώρηση τα μέλη μας πρέπει να είναι με προσκοπική φανέλα και μαντήλι. Είναι 
πολύ σημαντικό λόγω καιρού τα παιδιά μας να έχουν ζεστά ρούχα και  αδιάβροχο. 
 
Για προσκόπους και ανιχνευτές μόνο (όχι για λυκόπουλα): Οι πρόσκοποι και οι ανιχνευτές 
κατά την αναχώρηση πρέπει να φορούν παπούτσια πορείας. Επίσης, θα πρέπει να έχουν μαζί 
τους όλα τα ατομικά εφόδιά τους, τον υπνόσακο και το υπόστρωμα (mat) τακτοποιημένα σε 
σακίδιο.  
 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει (διαφέρει ανά τμήμα) εκπαίδευση σε θέματα διαβίωσης στην 
ύπαιθρο, τοπογραφία, Α’ Βοήθειες, ομαδικά παιχνίδια, πτυχία και θα προσφέρει την ευκαιρία 
στα μέλη μας να γνωρίσουν καινούριους τόπους και να έρθουν κοντά στο όμορφο φυσικό 
περιβάλλον της Κύπρου.  
 
Το δικαίωμα συμμετοχής καθορίστηκε στα €25,00 και περιλαμβάνει μεταφορικά, διαμονή στο 
χώρο, διατροφή, υλικά, αναμνηστικό σήμα 70χρονων και άλλα έξοδα δράσης.  
 
Υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσοι έχουν διευθετήσει την 
εγγραφή τους.  
 
Για οποιαδήποτε ανησυχία ή επιπλέον διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου ή με 
τους αρχηγούς τμημάτων. Υπενθυμίζω ότι Αρχηγός στην Αγέλη είναι ο Ορέστης (99817363), 
στην Ομάδα ο Γιάννης (99307254) και στην Κοινότητα ο Κλείτος (99354333). 
 
Παρακαλούμε όπως επιστραφεί η δήλωση συμμετοχής συμπληρωμένη μαζί με το 
αντίτιμο συμμετοχής το Σάββατο 19 Νοεμβρίου.  
 
 
Σας ευχαριστώ,  
 
 
Σωτήρης Αδάμου 
Αρχηγός Συστήματος 
99639090 
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ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ 
 

 Σακάκι ή πουλόβερ 

 Εφεδρικά ρούχα (ζεστά / άνετα) 

 Σκούφος / Καπέλο 

 Γάντια 

 Ατομικά είδη υγιεινής 

 Υπνόσακος  

 Υπόστρωμα  

 Εφεδρικά εσώρουχα 

 Κλεφτοφάναρο (κατά προτίμηση της κεφαλής) 

 Χαρτί Υγείας 

 Παγούρι 

 Καραβάνα - Μαχαιροπίρουνα - Ποτήρι  

 Παπούτσια πορείας (προαιρετικό για λυκόπουλα) 

 Αδιάβροχο  

 Προσκοπική Στολή (Μόνο τα Λυκόπουλα) 

 

 
Παρακαλούμε όπως φέρετε ΟΛΑ τα ποιο πάνω ατομικά είδη.  
Αν δεν έχετε κάτι παρακαλούμε να το αναφέρετε πριν την δράση.  
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Δήλωση Συμμετοχής 
 
 

Εγώ ο/η….…………………………………………….……………….. πατέρας / μητέρα / κηδεμόνας  

 

του/της ………………………………………………………….δηλώνω ότι επιτρέπω στο παιδί μου  

 

να λάβει μέρος στη διανυκτέρευση που διοργανώνει το 40ον Σύστημα Προσκόπων Έγκωμης στο 

χωριό Γερατζιές το Σαββατοκύριακο 26-27/11/2022.  

 

Αποστέλλω το ποσό των € 25,00  που αντιπροσωπεύει το τίμημα συμμετοχής στη δράση.    
 

Τηλέφωνα για περίπτωση ανάγκης: 

…………………………………………………………...................................................................... 
 
Προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει το παιδί: 

…………………………………………………………...................................................................... 

………………………………………………………………………………………….…………………. 

Αλλεργίες που έχει το παιδί: 

…………………………………………………………...................................................................... 

………………………………………………………………………………………….…………………. 

Παρακαλώ επίσης τους Βαθμοφόρους να προσέξουν τα παρακάτω: 
 
Α. Φαγητό:…………………………………………………………………………….. 

Β. Ύπνος : ……………………………………………………………………………. 

Γ. Κάτι άλλο : …………………………………………………………………………. 

 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που αναγράφονται πιο πάνω είναι ακριβή και ότι δεν 
υπάρχει σημαντικός λόγος υγείας που να εμποδίζει τη συμμετοχή του παιδιού μου στη 
δράση αυτή.  
 
Επίσης επιτρέπω όπως σε περίπτωση ανάγκης να μεταφερθεί το παιδί μου με τα ιδιωτικά 
οχήματα των βαθμοφόρων. 
 

                                     

……………………………..….................     .......………………...     .......………………... 
         Ονοματεπώνυμο Γονέα                             Υπογραφή                       Ημερομηνία         
                           
 
Συμπληρώνεται από τον Αρχηγό Δράσης: 
 
 
Αρ. Απόδειξης: ..............................................                 Ημερομηνία: .................................................. 

 


