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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ / ΕΝΗΜΕΡΩΗ
Αγαπηςξί γξμείπ,

Πεοιρρόπ, 25 Μαοςίξσ 2017

Σςξ πλαίριξ ςξσ Ποξρκξπικξύ Ποξγοάμμαςξπ η 4η Ομάδα Προσκόπωμ Περισσού, θα ποαγμαςξπξιήρει
ςοιήμεοη εκδοξμή ρςη λίμμη Δόνα ρςιπ 6-7 Μαΐου 2017 , με Αουηγό ςξμ Γιώογξ Γοαμμέμξ.
Η αμαυώοηρη θα γίμει ςξ άββατο, στις 08:00 από ςημ ερςία, και η επιρςοξτή ςημ Κυριακή 6 Μαΐου
πεοίπξσ στις 20:00 ρςξ ίδιξ μέοξπ.
Η μεςακίμηρη από και ποξπ ςξμ υώοξ διαμσκςέοεσρηπ θα ποαγμαςξπξιηθεί με μιρθχμέμξ πξύλμαμ
Τξ κόρςξπ ρσμμεςξυήπ αμά άςξμξ αμέουεςαι ρςα €25. (ςξ ποαγμαςικό κόρςξπ αμά άςξμξ, βάρη
ποξϋπξλξγιρμξύ αμέουεςαι ρςα 30€, όμχπ η ΕΚΣ ςξσ Σσρςήμαςξπ θα καςαβάλει για κάθε ποόρκξπξ ςημ διατξοά
ςχμ 5€.). Σε πεοίπςχρη αδσμαμίαπ πληοχμήπ παοακαλώ πξλύ επικξιμχμήρςε με ςξμ Αουηγό Σσρςήμαςξπ για ςημ
διεσθέςηρη ςξσ θέμαςξπ.
Η ςιμή πεοιλαμβάμει μεςατξοικά, είρξδξπ ρε πξλιςιρςικξύπ υώοξσπ, σλικά ποξγοάμμαςξπ και όλα ςα
γεύμαςα εκςόπ από ςα: δεκαςιαμό Σαββάςξσ, μερημεοιαμό Σαββάςξσ, ςα ξπξία και θα τέοξσμ ςα παιδιά από ςξ
ρπίςι.
Δεκςέπ θα γίμξσμ δηλώρειπ μέυοι ςημ Τέςαοςη 19 Απριλίου
Θσμίζχ όςι ρςιπ εκδοξμέπ δεμ επιςοέπεςαι η καςξυή και υοήρη ςχμ κιμηςώμ ςηλετώμχμ από ςα παιδιά. Η
επικξιμχμία μπξοεί μα γίμει μόμξ ρςα ςηλέτχμα:
Γεώογιξπ Γοαμμέμξπ (Αουηγόπ Ομάδαπ) – 6971780006
Η επικξιμχμία ραπ μπξοεί μα γίμεςαι με ςξ επιςελείξ ςηπ δοάρηπ και ρε πεοίπςχρη πξσ δεμ σπάουει
κάλσφη δικςύξσ με ςξμ Αουηγό ή Υπαουηγό Σσρςήμαςξπ ξι ξπξίξι είμαι πάμςα εμήμεοξι για ςιπ κιμήρειπ ςηπ
Ομάδαπ καςά ςημ διάοκεια ςηπ δοάρηπ.
Τξ Επιςελείξ ςηπ Ομάδαπ είμαι πάμςα ρςη διάθερή ραπ για ξπξιαδήπξςε διεσκοίμιρη.
Εσυαοιρςώ,
Όιεο νη αλαθνηλώζεηο, βξίζθνληαη θαη ζην:
www.4perissou.gr

Γοαμμέμξπ Γιώογξπ
Αουηγόπ Εκδοξμήπ

ημείωση: Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθδξνκήο απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ 18 κειώλ ηεο Οκάδαο. Σε αληίζεηε
πεξίπησζε ε εθδξνκή ζα αθπξσζεί θαη ην πνζό ζπκκεηνρήο ζα επηζηξαθεί # Σε πεξίπησζε αθύξσζεο ζπκκεηνρήο κεηά ηηο 19/3, ην
πνζό δελ επηζηξέθεηαη # Δεθηέο ζα γίλνπλ νη ζπκκεηνρέο απζηεξά έσο ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία (19/3).

4Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΚΟΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥ

ΕΦΟΔΙΑ /ΓΕΤΜΑΣΑ
ΠΡΟΩΠΙΚΑ
Πιήξεο Πξνζθνπηθή ζηνιή
Fleece Σπζηήκαηνο (όζνη έρνπλ)
Μαληίιη κπιε
Αζιεηηθά παπνύηζηα
(ηα παξαπάλσ ζα θνξηνύληαη θαηά ηελ αλαρώξεζε)
Υπλόζαθνο (sleeping bag) & ππόζηξσκα (carry mat)
Μόλν ζεληόλη (ζα ρξεζηκνπνηεί γηα ηα θξεβάηηα ηνπ ρώξνπ)
Μπνπθάλ
Επηπιένλ εθεδξηθά αζιεηηθά παπνύηζηα
2 θνύηεξ
3 θνληνκάληθεο κπινύδεο
2 καθξηά παληειόληα (θόξκα!!! -όρη ηδηλ-)
3 δεπγάξηα θάιηζεο (ην έλα κάιιηλν)
2 δεπγάξη εζώξνπρα
Φαθόο (κε εθεδξηθέο κπαηαξίεο)
Είδε εζηηάζεσο (θνπηαινκαραηξνπίξνπλα, θαξαβάλα) / Παγνύξη
Αδηάβξνρν
Πεηζέηα πξνζώπνπ
Είδε αηνκηθήο θαζαξηόηεηαο (νδνληόβνπξηζα, νδνληόθξεκα, ραξηί πγείαο)
Φαξηνκάληηια / πγξά καληειάθηα
Ππμίδα, αηνκηθή γξαθηθή ύιε
ΓΕΤΜΑΣΑ
(πνπ ζα πξέπεη νη Πξόζθνπνη λα έρνπλ καδί ηνπο)
Δεθαηηαλό Σαββάηνπ (θάηη αικπξό, πρ: ζάληνπηηο - ΟΦΙ παηαηάθηα θηι)
Μεζεκεξηαλό Σαββάηνπ (θάηη έηνηκν από ην ζπίηη)
Απνγεπκαηηλό Σαββάηνπ (θάηη γιπθό, πρ: θξνπαζάλ)
! ! ! ΟΛΑ ΣΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΥΩΡΑΝΕ ΣΟ ΠΡΟΚΟΠΙΚΟ Α ΑΚΙΔΙΟ ! ! !


Όζα είδε δελ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, απαγνξεύνληαη (π.ρ.: ειεθηξνληθά κέζα ςπραγσγίαο -mp3,



Όια ηα θαγεηά ζα πξέπεη λα είλαη αεξνζηεγώο θιεηζκέλα θαη λα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα κείλνπλ
εθηόο ςπγείνπ.
Όια ηα είδε πξέπεη λα είλαη ζπζθεπαζκέλα θαη ηνπνζεηεκέλα κέζα ζε ζαθνύιεο θαη κε ηάμε ζην
ζαθίδην.
Απαγνξεύνληαη νη δηάθνξεο ζαθνπιέο κε εθόδηα εθηόο ζαθηδίνπ. Μπνξείηε ΜΟΝΟ λα έρεηε καδί ζαο,
εθηόο από ην ζαθίδηό ζαο, έλα ζαθίδην θνξπθήο (βι. ζρνιηθή ηζάληα) ηνπνζεηεκέλα ΜΕΑ ζην
ζαθίδην.




θηλεηά ηειέθσλα-, θαγεηά εθηόο από ηα πξναλαθεξόκελα, θηι)

ΕΝΩΜΟΣΙΑΚΑ
Ελσκνηηαθό θνληάξη κε ζεκαηάθη
Κνληάξηα γηα όια ηα άηνκα ηεο ελσκνηίαο
Γξαθηθή ύιε
Σαπνύλη - ζθνπγγαξάθη
Ελσκνηηαθό θαξκαθείν
Σαθνύιεο ζθνππηδηώλ
Υιηθά καγεηξηθήο (Εζηίεο, γθαδάθηα, ζεη θαηζαξόιεο)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ
Ο/Η ππνγξάθσλ/νύζα __________________________________________________________ δειώλσ ππεύζπλα όηη,
επηηξέπσ ζηνλ/ζηελ γην/θόξε κνπ ___________________________________________________________________
λα ζπκκεηάζρεη ζηελ δηήκεξε εθδξνκή ηεο 4εο Οκάδαο Πξνζθόπσλ Πεξηζζνύ πνπ ζα γίλεη ςοιήμεοη εκδοξμή ρςη

λίμμη Δόνα ρςιπ 6-7 Μαΐου 2017, με Αουηγό ςξμ Γιώογξ Γοαμμέμξ, Αξρεγό ηεο 4εο Οκάδαο Πεξηζζνύ.

ΙΑΣΡΙΚΟ ΙΣΟΡΙΚΟ
1. Αλ ππάξρεη θάπνην θάξκαθν πνπ ρνξεγείηαη απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν, παξαθαιώ λα ππάξρεη ε ζπληαγή ηνπ γηαηξνύ,
ε νλνκαζία ηνπ θάξκαθνπ θαη ν ιόγνο ρνξήγεζεο ηνπ.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Έρεη αλάγθε ηδηαίηεξεο κεηαρείξηζεο, δίαηηα ή άιιε πξνζνρή; (αιιεξγία ζε θαγεηά θηι) (ΑΝ ΝΑΙ, ΠΟΙΑ)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Υπάξρεη θάηη ην νπνίν ζεσξείηαη άμην πξνζνρήο γηα ηελ πγεηά ηνπ/ηεο ή ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ/ηεο θαη δελ αλαθέξζεθε
παξαπάλσ;
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________ ____________________________________________________________________

Τειέθσλν & Όλνκα Επηθνηλσλίαο ζε πεξίπησζε αλάγθεο: _________________________________
Ο/Η Δειώλ / νύζα
_______________________________________
(ππνγξαθή γνλέα / θεδεκόλα - Ηκεξνκελία)

