Αρ. Δοκιμασία

Πόντοι

1.

Σχηματίστε με τα σώματα σας τον αριθμό 70 και στείλτε μας μια φωτογραφία.
(τουλάχιστον 15 άτομα).

10

2.

Γράψτε ένα τετράστιχο με θέμα τη θάλασσα και στείλτε το.

5

3.

Σχεδιάστε σε ένα μεγάλο χαρτόνι το θυρεό της Π.Ε. Σαρωνικού και γράψτε ένα
σλόγκαν για τα 70 χρόνια και στείλτε μας φωτογραφία.

15

4.

Με αυτό το μεγάλο χαρτόνι-ταμπέλα φωτογραφηθείτε σε 3 δράσεις σας και
στείλτε μας αντίστοιχες φωτογραφίες.

20

5.

Κάντε μια ανθρώπινη πυραμίδα με τουλάχιστον 10 άτομα (για κάθε επιπλέον
άτομο παίρνετε μισό πόντο) και στείλτε μας μία φωτογραφία.

10

6.

Βγάλτε και στείλτε μας μια φωτογραφία με την πιο ψηλή κατασκευή της
κατασκήνωσης.

10

7.

Γυρίστε και στείλτε μας ένα βίντεο κλιπ για ένα προσκοπικό τραγούδι.

25

8.

Φτιάξτε το προσκοπικό τριφύλλι χρησιμοποιώντας τα μαντίλια σας (τουλάχιστον
25 μαντήλια). Στείλτε μας 2 φωτογραφίες.

15

9.

Φτιάξτε μια χειροτεχνία με θέμα τη θάλασσα! Ίσως να χρησιμοποιήσετε και λίγη
άμμο από την παραλία της κατασκήνωσης. Ανεβάστε τη φωτογραφία.

10

10. Μαγειρέψτε μια πρωτότυπη συνταγή και ανεβάστε τη φωτογραφία.

5

11.

Αλλάξτε ρυθμό στην κραυγή σας, ώστε να θυμίζει κάτι από…Ελλάδα! Στείλτε
μας ένα video με τη...νέα κραυγή σας !!!!

5

12.

Κάντε μια δράση προσφοράς στη γειτονιά σας και στείλετε μας 5 τουλάχιστον
φωτογραφίες.

25

13.

Δημιουργείστε το δικό σας τραγούδι με θέμα το Σαρωνικό (σε γνωστή ή δικιά
σας μελωδία). Στείλτε το ηχογραφημένο.

15

14.

Φτιάξτε έναν Προσκοπο-χιονάθρωπο ή γλυπτό άμμου (με Προσκοπικό θέμα ) και
στείλετε μας τουλάχιστον 2 φωτογραφίες!

15

15.

Φτιάξτε 3 κατασκευές μόνο με ανακυκλώσιμα υλικά. Στείλετε μας αντίστοιχες
φωτογραφίες.

15

Μαζέψτε 70 καπάκια από μπουκάλια για αναπηρικά καροτσάκια. Στείλτε μας
16. φωτογραφία με τα 70 καπάκια απλωμένα στο πάτωμα ώστε να σχηματίζουν τη
λέξη «Θάλασσα» .
17.

Βγάλτε φωτογραφία με το πιο παράξενο αντικείμενο που υπάρχει στην εστία σας
και ανεβάστε την.

Τραβήξτε την πιο χρωματιστή φωτογραφία και ανεβάστε την! Μη μείνει κανείς
18. καθαρός! (ΤΕΜΠΕΡΑ, ΔΑΧΤΥΛΟΜΠΟΓΙΑ, ΚΙΜΩΛΙΑ, ΣΚΟΝΗ COLOUR DAY κ.α.)
(Τουλάχιστον 12 άτομα).
19.

Φτιάξτε ένα κολάζ του Baden Powell με παπούτσια και ρούχα στο έδαφος και
ανεβάστε μία φωτογραφία του.

10
10
25
20

20.

Φτιάξτε μια χειροτεχνία κολάζ με τα πρόσωπα του τμήματός σας και ανεβάστε
μία φωτογραφία του.

30

21.

Σχεδιάστε με νερομπογιά και τα χέρια σας το σήμα της ειρήνης και ανεβάστε μία
φωτογραφία του.

5

22. Σκεφτείτε 70 λέξεις που θυμίζουν...Προσκόπους !!! και στείλτε μας τη λίστα.

15

23.

Τραβήξτε μία φωτογραφία της περιοχή σας και στείλετε την μαζί με μία
παλαιότερη φωτογραφία από το ίδιο σημείο.

25

24.

Φτιάξτε μια μελωδία με αντικείμενα που κάνουν ήχο αλλά δεν είναι μουσικά
όργανα. Στείλετε μας ένα video διάρκειας τουλάχιστον 2 λεπτών.

30

25. Τραβήξτε φωτογραφία ενώ όλοι είναι στον αέρα !!! και ανεβάστε την.

10

26.

Φυτέψτε ένα λουλούδι ή δένδρο, βγάλτε φωτογραφία την 1η μέρα και την 70η
και ανεβάστε τες.

15

27.

Μαζέψτε 70 τελειωμένες μπαταρίες και ανακυκλώστε τες (στείλτε φωτογραφία
των μπαταριών).

15

28.

Δημιουργήστε μια κραυγή για τα 70 χρόνια της περιφέρειας. Στείλτε μας το
ηχητικό.

10

29.

Φτιάξτε μια μεγάλη κατασκευή χρησιμοποιώντας ακριβώς 10 καστανιές.
Ανεβάστε φωτογραφία της.

20

30. Τραβήξτε μια φωτογραφία το τμήμα σας μέσα στη θάλασσα !!! και ανεβάστε την.

5

31.

Φτιάξτε μια κατασκευή μινιατούρα με ξυλάκια (τουλάχιστον 15). Ανεβάστε
φωτογραφία της.

15

32.

Φτιάξτε ένα ανεμολόγιο με τα ονόματα των ανέμων, χρησιμοποιώντας φυσικά
υλικά. Ανεβάστε φωτογραφία του.

15

33. Πάρτε ένα ίχνος αληθινού ζώου. Ανεβάστε φωτογραφία του.

25

34. Φτιάξτε ένα 70 που να φωσφορίζει !!! Ανεβάστε φωτογραφία του.

10

35.

Στείλτε μας ένα video όπου θα στέλνετε με σφυρίχτρα (μόρς) όλα τα γράμματα
της αλφαβήτου σε 70’’.

Σχεδιάστε μία κεφαλή λύκου, ένα Προσκοπικό τριφύλλι και μία ανιχνευτική
36. διχάλα χρησιμοποιώντας συνολικά 70 κουκουνάρια. Ανεβάστε φωτογραφία
τους.

30
30

Στείλτε μας την παλαιότερη φωτογραφία κατασκήνωσης του Συστήματος
γράφοντας και τη χρονολογία και τον τόπο που τραβήχτηκε.

10

38. Στείλτε μας φωτογραφίες από μία δράση σας με θέμα «70 Χρόνια Σαρωνικός».

15

Στείλτε μας δύο φωτογραφίες με μέλη του Συστήματος των οποίων οι ηλικίες να
39. έχουν άθροισμα 70. Η μία να έχει όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα και η άλλη
όσο το δυνατόν λιγότερα.

10

37.

40.

Κατασκευάστε μία μινιατούρα κατασκευής ανέσεως με ύψος εβδομήντα
εκατοστά (με συνδέσεις με σπάγγο) και στείλτε μας μία φωτογραφία.

20

41. Στείλτε μας το «Έσο Έτοιμος» σε είκοσι διαφορετικές γλώσσες.

5

42.

Φωτογραφίστε πέντε εισόδους σπιτιών της γειτονιάς σας που βρίσκονται στον
αριθμό 70 και στείλτε μας τις φωτογραφίες.

10

43.

Τραβήξτε και στείλτε μας ένα video – συνέντευξη με ένα παλαιό μέλος του
Συστήματος (μέχρι 3 λεπτά).

40

44.

Φωτογραφηθείτε σε 5 διαφορετικά χαρακτηριστικά μέρη της Περιφέρειας.
Στείλτε μας τις φωτογραφίες.

20

45.

Στείλτε μας 7 παλιές φωτογραφίες του Συστήματος (από διαφορετική χρονιά η
κάθε μία)

5 ανα

46. Στείλτε μας μία φωτογραφία από τη χειμερινή σας δράση το χειμώνα του 2018.

5

47. Στείλτε μας 7 αφίσες από δράσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2018.

10

48. Γράψτε ένα γράμμα στον Baden Powell και ανεβάστε το.

10

49.

Στείλτε μας 3 τουλάχιστον φωτογραφίες από τη συμμετοχή σας στο Jota - Joti
2018.

5

50.

Φτιάχτε και στείλτε μας ένα τηλεοπτικό σπότ (διάρκειας έως 45’’) με το οποίο θα
διαφημίζετε τον Προσκοπισμό.

50

51.

Στείλτε μας φωτογραφίες από τις γωνιές της Αγέλης, των Ενωμοτιών, της
Κοινότητας, του Προσκοπικού Δικτύου και της εισόδου του Συστήματος.

10

52. Φωτογραφηθείτε και στείλτε μας τη φωτογραφία με τον Μόγλη.
53.

Στείλτε μας video, με την Λορέντζα, εκτελεσμένο και με τις 7 ημέρες (Αν γίνει με
όλο το Σύστημα ταυτόχρονα οι πόντοι διπλασιάζονται).

Η Ελλάδα με την συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς αγώνες, έχει πάρει συνολικά
54. 122 μετάλλια. Να βρείτε, να καταγράψετε και να μας στείλετε τα 70 από αυτά και
τους αθλητές που τα κατέκτησαν και σε ποιο άθλημα.
Γράψτε και στείλτε μας τους τίτλους 70 τραγουδιών και ποιημάτων που
55. αναφέρονται στην Ειρήνη και στην αγάπη (με τους στιχουργούς και τους ποιητές
τους).

10
10
10

25

56.

Στείλτε μας 3 φωτογραφίες από παρασκευή ομελέτας κατά τη διάρκεια της
κατασκήνωσης ή της ΜΔΥ με 7 αυγά.

5

57.

Ζητήστε από την Περιφέρεια Σαρωνικού το σχέδιο και ζωγραφίστε ένα
επιδαπέδιο κουτσό στη γειτονιά σας. Στείλτε μας 3 τουλάχιστον φωτογραφίες.

40

Στείλτε μας έναν ηλεκτρονικό χάρτη με σημειωμένες τις θέσεις των Συστημάτων
58. της Περιφέρειας Σαρωνικού, τη θέση του Δέλτα και τη θέση της Περιφέρειας
(κάθε σημείο είναι 1 πόντος).

1 πόντος
ανα
σημείο

59.

Στείλτε μας μία λίστα με τα ονόματα όλων των Ναυτοπροσκοπικών λέμβων της
Περιφέρειας Σαρωνικού.

10

60.

Πόσο είναι το άθροισμα των αριθμών όλων των Συστημάτων της Περιφέρειας
Σαρωνικού;

5

Στείλτε μας μία φωτογραφία με τη συμμετοχή σας σε κάποια Πανελλήνια Δράση
του ΣΕΠ (‘’Ελπίδα’’, Π.Α.Π.Ε., Jamboree, Reggata, Τζαμπορέτο, Ναυτοπροσκοπικοί
61.
Αγώνες, ‘’Φτου Ξελευτερία’’ κλπ.). (Κάθε επιπλέον φωτογραφία από διαφορετική
δράση παίρνει 5 πόντους).

10

62.

Στείλτε μας τα ονόματα τουλάχιστον πέντε (5) πρώην Περιφερειακών Εφόρων
της Περιφέρειας Σαρωνικού. (Κάθε επιπλέον όνομα παίρνει 3 πόντους).

10

63.

Στείλτε μας ηχογραφημένες τις κραυγές όλων των τμημάτων του Συστήματός
σας & την κραυγή του Συστήματος (αν υπάρχει).

10

64. Στείλτε μας μία προσκοπική φωτογραφία με θέμα ‘’Ηλιοβασίλεμα στο Σαρωνικό’’.

15

Στείλτε μας μία φωτογραφία από κάποια κοινή δράση με άλλο (ή αλλά)
65. Συστήματα ή Τμήματα της Περιφέρειάς μας ή άλλης Περιφέρειας. ( Κάθε
επιπλέον φωτογραφία, από διαφορετική δράση, παίρνει 2 πόντους ).

15

66. Δοκιμασία – Έκπληξη !!!

;

67. Δοκιμασία – Έκπληξη !!!

;

68. Δοκιμασία – Έκπληξη !!!

;

69. Δοκιμασία – Έκπληξη !!!

;

70. Δοκιμασία – Έκπληξη !!!

;

