4Η ΑΓΕΛΗ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥ

Πεξηζζόο, 25 Μαξηίνπ 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ / ΕΝΗΜΕΡΩΗ
Αγαπεηνί γνλείο,
ην πιαίζην ηνπ Λπθνπνπιηθνύ Πξνγξάκκαηνο, ε 4ε Αγέιε Λπθνπνύισλ Πεξηζζνύ ζα πξαγκαηνπνηήζεη δηήκεξε
εθδξνκή ζηελ λίμνη Δόξα, Απσαία Φενεόρ Κοπινθίαρ ζηηο 6-7 Μαΐος 2017.

Η αλαρώξεζε ζα γίλεη ην άββαηο 6 Μαΐος ζηιρ 08:00 από ην βαγόλη ηνπ 4νπ πζηήκαηνο Πεξηζζνύ
(Λεσθόξνο Ηξαθιείνπ 190) θαη ε επηζηξνθή ηελ Κςπιακή 7 Μαΐος πεξίπνπ ζηηο 20:00 ζην ίδην κέξνο.
Η δηαλπθηέξεπζε καο ζα γίλεη ζε ζθελέο.
Η κεηαθίλεζε από θαη πξνο ηνλ ρώξν ζα γίλεη κε κηζζσκέλν από ην ύζηεκα πνύικαλ.
Σν θόζηνο ζπκκεηνρήο αλά άηνκν αλέξρεηαη ζηα €25,00. Σν θόζηνο ζηα 2 αδέξθηα αλέξρεηαη ζηα €40,00 (Σν
θόζηνο γηα 3 αδέξθηα αλέξρεηαη ζε €55,00 ζπλνιηθά)
(ην πξαγκαηηθό θόζηνο αλά άηνκν, βάζε πξνϋπνινγηζκνύ αλέξρεηαη ζηα €30,00, όκσο ε ΕΚ ηνπ πζηήκαηνο ζα θαιύςεη ηε
δηαθνξά. ε πεξίπησζε αδπλακίαο πιεξσκήο, παξαθαιώ επηθνηλσλήζηε καδί κνπ ή κε ην Αξρεγό πζηήκαηνο)

Η ηηκή πεξηιακβάλεη κεηαθνξηθά θαη όια ηα γεύκαηα εθηόο από ηα: δεθαηηαλό αββάηνπ, κεζεκεξηαλό αββάηνπ,
απνγεπκαηηλό αββάηνπ, ηα νπνία θαη ζα θέξνπλ ηα παηδηά.
Παξαθαιώ όπσο ιάβσ ηελ αίηεζε πνπ αθνινπζεί θαη ηελ νηθνλνκηθή ζπκκεηνρή έσο θαη ηελ Σεηάπηη 19
Αππιλίος. Θα βξίζθεηαη βαζκνθόξνο ζηελ εζηία καο 19:00-20:00

Θπκίδσ όηη ζηηο εθδξνκέο ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΣΑΙ ε θαηνρή θαη ρξήζε ησλ θηλεηώλ ηειεθώλσλ (θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ
ειεθηξνληθνύ κέζνπ εθηόο θσηνγξαθηθήο κεραλήο) από ηα παηδηά. Η επηθνηλσλία κπνξεί λα γίλεη κόλν ζηα ηειέθσλα:
Κσλζηαληίλα Δξνύγα (Αξρεγόο 4εο Αγέιεο Λπθνπνύισλ) – 6974 289 521
Δήκεηξα Δξνύγα (Τπαξρεγόο 4εο Αγέιεο Λπθνπνύισλ) – 6940 550 331
Σν Επηηειείν ηεο Αγέιεο Λπθνπνύισλ είλαη πάληα ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε.

Όιεο νη αλαθνηλώζεηο, βξίζθνληαη θαη ζην:
www.4perissou.gr

Κσλζηαληίλα Δξνύγα
Αξρεγόο Αγέιεο Λπθνπνύισλ

ημείωζη: Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθδξνκήο απαηηείηαη ε ζπκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ 20 κειώλ ηεο Αγέιεο Λπθνπνύισλ. ε
αληίζεηε πεξίπησζε ε εθδξνκή ζα αθπξσζεί θαη ην πνζό ζπκκεηνρήο ζα επηζηξαθεί # ε πεξίπησζε αθύξσζεο ζπκκεηνρήο κεηά ηηο
20/4, ην πνζό δεν επηζηξέθεηαη
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ΕΦΟΔΙΑ /ΓΕΤΜΑΣΑ
ΠΡΟΩΠΙΚΑ
Πιήξεο Λπθνπνπιηθή ζηνιή
Fleece πζηήκαηνο (όζνη έρνπλ)
Μαληίιη κπιε
Οξεηβαηηθά κπνηάθηα (ΤΠΟΥΡΕΩΣΙΚΑ)
(ηα παξαπάλσ ζα θνξηνύληαη θαηά ηελ αλαρώξεζε)
Τπλόζαθνο (sleeping bag) & Carry mat
Μπνπθάλ
Επηπιένλ εθεδξηθά αζιεηηθά παπνύηζηα
Πεηζέηα πξνζώπνπ
2 θνύηεξ (ή κάιιηλν πνπιόβεξ)
3 θνληνκάληθεο κπινύδεο
2 καθξηά παληειόληα (θόξκα!!! -όρη ηδηλ-)
3 δεπγάξηα θάιηζεο (ην έλα κάιιηλν)
2 δεπγάξηα εζώξνπρα
Ελδπκαζία ύπλνπ
Φαθόο (κε εθεδξηθέο κπαηαξίεο)
Είδε εζηηάζεσο (θνπηαινκαραηξνπίξνπλα, θαξαβάλα, πνηήξη) / παγνύξη
Αδηάβξνρν
Γάληηα - ζθνύθνο - θαζθόι
Μνπζηθό όξγαλν (όζνη έρνπλ)
Είδε αηνκηθήο θαζαξηόηεηαο (νδνληόβνπξηζα, νδνληόθξεκα, ραξηί πγείαο)
ΓΕΤΜΑΣΑ
(πνπ ζα πξέπεη ηα Λπθόπνπια λα έρνπλ καδί ηνπο)
Δεθαηηαλό αββάηνπ (θάηη αικπξό, πρ: ζάληνπηηο - ΟΥΙ παηαηάθηα θηι)
Μεζεκεξηαλό αββάηνπ (θάηη έηνηκν από ην ζπίηη)
Απνγεπκαηηλό αββάηνπ (θάηη γιπθό, πρ: θξνπαζάλ)
! ! ! ΟΛΑ ΣΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΥΩΡΑΝΕ ΣΟ ΛΤΚΟΠΟΤΛΙΚΟ 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) ηνπνζεηεκέλν ΜΕΑ ζην
ζαθίδην.




θηλεηά ηειέθσλα-, θαγεηά εθηόο από ηα πξναλαθεξόκελα, θηι)
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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 4 εο Αγέιεο Λπθνπνύισλ Πεξηζζνύ ζηε λίμνη Δόξα, Απσαία Φενεόρ
Κοπινθίαρ, από ηηο 6 έωρ ηιρ 7 Μαΐος 2017, κε Αξρεγό, ηελ Κσλζηαληίλα Δξνύγα
Αλαρώξεζε: άββαηο 6 Μαΐος ζηιρ 08:00 από ην βαγόλη ηνπ 4νπ πζηήκαηνο Πεξηζζνύ (Λεσθόξνο Ηξαθιείνπ
190)
Επηζηξνθή: Κςπιακή 7 Μαΐος, ζηιρ 20:00 ζην βαγόλη

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. Τπάξρεη θάηη ην νπνίν ζεσξείηαη άμην πξνζνρήο γηα ηελ πγεηά ηνπ/ηεο ή ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ/ηεο θαη δελ αλαθέξζεθε
παξαπάλσ;
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________ ____________________________________________________________________

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

