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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 25
Προς: Βαθμοφόρους Ομάδων και Αρχηγούς Συστημάτων της Περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων Σαρωνικού
Θέμα: Πραγματοποίηση Κατασκήνωσης Ομάδων Προσκόπων Π.Ε. Σαρωνικού

Αγαπητοί μου,
Όπως ήδη γνωρίζετε, με βάση τον προγραμματισμό του Κλάδου Προσκόπων της Περιφέρειας μας το
ερχόμενο καλοκαίρι του 2019 θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στα χρονικά κατασκήνωση με κοινή
συμμετοχή όλων των Ομάδων Προσκόπων της Περιφέρειας μας. Το μεγάλο αυτό εγχείρημα έχει αναλάβει
να συντονίσει η Εφορεία του Κλάδου Προσκόπων της Π.Ε. σε συνεργασία με τους Βαθμοφόρους των
Ομάδων που θα συμμετάσχουν.
Πιο συγκεκριμένα η κατασκήνωση ‘Τζα…ΜΠΟΡΩ με Σαρωνικό’ θα πραγματοποιηθεί στο Προσκοπικό
Κατασκηνωτικό Κέντρο ‘Δημήτριος Ραν Αλεξάτος’ στην Περδικόβρυση Παρνασσού από τις 19 έως
τις 28 Αυγούστου 2019.
Οι αιτήσεις συμμετοχής για την κατασκήνωση συγκεντρώνονται από τους Αρχηγούς των Ομάδων και
πρέπει να σταλούν στην Εφορεία του Κλάδου έως τις 25 Νοεμβρίου 2018 συνοδευόμενες από την 1η
δόση της οικονομικής συμμετοχής. Η οικονομική συμμετοχή στη δράση διαμορφώνεται στο συνολικό
ποσό των 120 ευρώ και περιλαμβάνει όλα τα έξοδα της κατασκήνωσης (διατροφή, διαμονή, μεταφορικά,
έξοδα προγράμματος, αναμνηστικά). Η οικονομική συμμετοχή μπορεί να καταβληθεί στις εξής 3 δόσεις:
 1η δόση στις 25 Νοεμβρίου 2018 – 10 ευρώ
 2η δόση στις 3 Φεβρουαρίου 2019 - 40 ευρώ
 3η δόση στις 14 Απριλίου 2019 - 70 ευρώ
Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα χρήματα συγκεντρώνονται από τους Αρχηγούς των αντίστοιχων Ομάδων
και έπειτα κατατίθενται στο Τραπεζικό λογαριασμό της Περιφέρειας: Alpha Bank GR84 0140 3620 3620
0200 2011 162, Δικαιούχος: ΣEΠ EKΣ ΠE ΣAPΩNIKOY. Παρακαλούνται όσοι καταθέτουν συμμετοχές να
αναγράφουν στην αιτιολογία το Συστήμα τους.
Σε περίπτωση ακύρωσης κάποιας συμμετοχής και εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί έως τις 14 Απριλίου
2019, όπου είναι και η ημερομηνία καταβολής της τελικής δόσεως, θα είναι δυνατή η επιστροφή των δύο
πρώτων δόσεων. Σύντομα θα ακολουθήσουν περισσότερες πληροφορίες ενώ από το νέο έτος θα
ακολουθήσουν και ενημερωτικές συναντήσεις στις κατά τόπους συμμετέχουσες Ομάδες.
Τέλος, παρακαλούμε σημειώστε ότι το ατομικό δελτίο υγείας πρέπει να σταλεί στο επιτελείο της
δράσης έως την ημερομηνία της 3ης δόσης, δηλαδή στις 14 Απριλίου 2019.
Πληροφορίες για την κατασκήνωση μπορείτε να βρίσκετε στο Facebook group της δράσης και στο blog
της Περιφέρειας μας.
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Η ιδέα μεγάλη, ο χρόνος μέχρι την κατασκήνωση φαντάζει επίσης μεγάλος, αλλά όπως όλοι πολύ καλά
γνωρίζουμε για την άρτια οργάνωση μιας κατασκήνωσης χρειάζεται επιμονή και υπομονή, οπότε
παρακαλώ όλους να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους και να ακολουθήσουν τις παραπάνω ημερομηνίες
και προθεσμίες.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τόσο εγώ, όσο και η Εφορεία του
Κλάδου Προσκόπων (Λουκιανός Παπαδόπουλος και Αντώνης Καλής) βρισκόμαστε στη διάθεση σας.
Με προσκοπικούς χαιρετισμούς,

Μιχάλης Κωστάκος
Περιφερειακός Έφορος Σαρωνικού

Συνημμένα:
- Αίτηση Συμμετοχής
- Ατομικό Δελτίο Υγείας
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