4Η ΑΓΕΛΗ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Περισσός, 10 Φεβρουαρίου 2018

Αγαπητοί γονείς,

Στο πλαίσιο του Λυκοπουλικού Προγράμματος, η 4η Αγέλη Λυκοπούλων Περισσού θα πραγματοποιήσει διήμερη
εκδρομή στην Παύλιανη, Δήμος Λαμιέων, Νομός Φθιώτιδας στις 3-4 Μαρτίου 2018.
Η αναχώρηση θα γίνει το Σάββατο 3 Μαΐου στις 08:00 από το βαγόνι του 4ου Συστήματος Περισσού (Λεωφόρος
Ηρακλείου 190) και η επιστροφή την Κυριακή 4 Μαΐου περίπου στις 20:00 στο ίδιο μέρος.
Η διανυκτέρευση μας θα γίνει σε χώρο που θα μας παραχωρήσει ο Δήμος.
Η μετακίνηση από και προς τον χώρο θα γίνει με μισθωμένο από το Σύστημα πούλμαν.
Το κόστος συμμετοχής ανά άτομο ανέρχεται στα €25,00. Το κόστος στα 2 αδέρφια ανέρχεται στα €40,00
(το πραγματικό κόστος ανά άτομο, βάση προϋπολογισμού ανέρχεται στα €30,00, όμως η ΕΚΣ του Συστήματος θα καλύψει τη διαφορά.
Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου ή με το Αρχηγό Συστήματος)

Η τιμή περιλαμβάνει μεταφορικά και όλα τα γεύματα εκτός από τα: δεκατιανό Σαββάτου, μεσημεριανό Σαββάτου,
απογευματινό Σαββάτου, τα οποία και θα φέρουν τα παιδιά.
Παρακαλώ όπως ενημερώσετε το επιτελείο του Τμήματος για τη συμμετοχή του Λυκοπούλου στην εκδρομή
έως την Τετάρτη 21/02. Τις δηλώσεις συμμετοχής και τα χρήματα τα δεχόμαστε έως το Σάββατο 24/02
Θυμίζω ότι στις εκδρομές ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η κατοχή και χρήση των κινητών τηλεφώνων (και οποιουδήποτε άλλου
ηλεκτρονικού μέσου εκτός φωτογραφικής μηχανής) από τα παιδιά. Η επικοινωνία μπορεί να γίνει μόνο στα τηλέφωνα:
Κωνσταντίνα Δρούγα (Αρχηγός 4ης Αγέλης Λυκοπούλων) - 6974 289521 Δημήτρης Μπόμπορης 6980666510
Το Επιτελείο της Αγέλης Λυκοπούλων είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Ευχαριστώ,
Όλες οι ανακοινώσεις, βρίσκονται και στο:
www.4perissou.gr

Κωνσταντίνα Δρούγα
Αρχηγός Αγέλης Λυκοπούλων

Σημείωση: Για την πραγματοποίηση της εκδρομής απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 20 μελών της Αγέλης. Σε αντίθετη περίπτωση
η εκδρομή θα ακυρωθεί και το ποσό συμμετοχής θα επιστραφεί # Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής μετά τις 24/2, το ποσό δεν
επιστρέφεται # Δεκτές θα γίνουν οι συμμετοχές αυστηρά έως την παραπάνω ημερομηνία (24/2).

Σεβόμενοι το περιβάλλον, ελαχιστοποιούμε την περιττή εκτύπωση φυλλαδίων!
Μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το αρχείο της δήλωσης στο site μας στο link:
http://4perissou.gr/news/anakoinoseis-agelis/753-pavliani18.html ή ακολουθώντας το QR-code:
Εάν αδυνατείτε για την εκτύπωση της δήλωσης, επικοινωνήστε με το επιτελείο να σας την ετοιμάσει.
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ΕΦΟΔΙΑ /ΓΕΥΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
Πλήρης Λυκοπουλική στολή
Fleece Συστήματος (όσοι έχουν)
Μαντίλι μπλε
Ορειβατικά παπούτσια
(τα παραπάνω θα φοριούνται κατά την αναχώρηση)
Υπνόσακος (sleeping bag) & υπόστρωμα (carry mat)
Μπουφάν
Επιπλέον εφεδρικά αθλητικά παπούτσια
Πετσέτα προσώπου
1 φούτερ
3 κοντομάνικες μπλούζες
2 μακριά παντελόνια (φόρμα!!! -όχι τζιν-)
2 ζευγάρια κάλτσες
2 ζευγάρι εσώρουχα
Ενδυμασία ύπνου
Φακός (με εφεδρικές μπαταρίες)
Είδη εστιάσεως (κουταλομαχαιροπίρουνα, καραβάνα) / Παγούρι
1 Αδιάβροχο
Είδη ατομικής καθαριότητας (οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεμα, χαρτί υγείας)
Χαρτομάντιλα / υγρά μαντηλάκια
Πυξίδα, ατομική γραφική ύλη
ΓΕΥΜΑΤΑ
(που θα πρέπει οι Πρόσκοποι να έχουν μαζί τους)
Δεκατιανό Σαββάτου (κάτι αλμυρό, πχ: σάντουιτς - ΟΧΙ πατατάκια κτλ)
Μεσημεριανό Σαββάτου (κάτι έτοιμο από το σπίτι)
Απογευματινό Σαββάτου (κάτι γλυκό, πχ: κρουασάν)
! ! ! ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΧΩΡΑΝΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΑΣ ΣΑΚΙΔΙΟ ! ! !
•
•
•
•

Όσα είδη δεν αναφέρονται παραπάνω, απαγορεύονται (π.χ.: ηλεκτρονικά μέσα ψυχαγωγίας -mp3,
κινητά τηλέφωνα-, φαγητά εκτός από τα προαναφερόμενα, κτλ)

Όλα τα φαγητά θα πρέπει να είναι αεροστεγώς κλεισμένα και να έχουν την δυνατότητα να μείνουν
εκτός ψυγείου.
Όλα τα είδη πρέπει να είναι συσκευασμένα και τοποθετημένα μέσα σε σακούλες και με τάξη στο
σακίδιο.
Απαγορεύονται οι διάφορες σακουλές με εφόδια εκτός σακιδίου. Μπορείτε ΜΟΝΟ να έχετε μαζί σας,
εκτός από το σακίδιό σας, ένα σακίδιο κορυφής (βλ. σχολική τσάντα) τοποθετημένα ΜΕΣΑ στο
σακίδιο.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο/Η υπογράφων/ούσα __________________________________________________________ δηλώνω υπεύθυνα ότι,
επιτρέπω στον/στην γιο/κόρη μου ___________________________________________________________________ να
συμμετάσχει στην διήμερη εκδρομή της 4ης Αγέλης Λυκοπούλων Περισσού που θα γίνει στο χωριό Παύλιανη, Δήμος

Λαμιέων, Νομός Φθιώτιδας από τις 3 έως 4 Μαρτίου 2018, με Αρχηγό την Κωνσταντίνα Δρούγα.
Αναχώρηση: Σάββατο 3 Μαρτίου στις 08:00 από το Βαγόνι του 4ου Συστήματος Προσκόπων Περισσού
Επιστροφή: Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 στο Βαγόνι

ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1. Αν υπάρχει κάποιο φάρμακο που χορηγείται αυτή τη χρονική περίοδο, παρακαλώ να υπάρχει η συνταγή του γιατρού,
η ονομασία του φάρμακου και ο λόγος χορήγησης του.
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Έχει ανάγκη ιδιαίτερης μεταχείρισης, δίαιτα ή άλλη προσοχή; (αλλεργία σε φαγητά κτλ) (ΑΝ ΝΑΙ, ΠΟΙΑ)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Υπάρχει κάτι το οποίο θεωρείται άξιο προσοχής για την υγειά του/της ή τη συμπεριφορά του/της και δεν αναφέρθηκε
παραπάνω;
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________ ____________________________________________________________________

Τηλέφωνο & Όνομα Επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης: _________________________________
Ο/Η Δηλών / ούσα
_______________________________________
(υπογραφή γονέα / κηδεμόνα - Ημερομηνία)

