Σν πκβνύιην Σηκήο ηεο Οκάδαο καο ςήθηζε
ζην πξόγξακκα ηνπ κηα 3ήμερη Δκδρομή.
Έηζη ινηπόλ, ην επηηειείν ηεο νκάδαο καο θαη
όρη κόλν, έρνπκε μεθηλήζεη ηε πξνεηνηκαζία ηεο
δξάζεο απηήο. Μηα δξάζε πνπ ζα θέξεη κηθξνύο
θαη κεγάινπο ηεο Οκάδαο καο πην θνληά…. ζηηο
πξνζθνπηθέο γλώζεηο, ζην παηρλίδη ζηε θύζε, ζε
ζηηγκέο πεξηπέηεηαο θαη θπζηθά ζηε ΠΑΡΔΑ ηεο
ΟΜΑΓΑ ΜΑ!!!
Γηα ηελ επηηπρία ηεο δξάζε καο είλαη ζεκαληηθό λα
είλαη ην κέγηζην δπλαηό ηεο δύλακεο ηα νκάδαο καο.

Επιςυναπτόμενα ζντυπα : Δηλώςεισ Συμμετοχήσ
o

3ήμερη Εκδρομή Ομάδασ 03 – 05 Δεκεμβρίου
Κόςτοσ ςυμμετοχήσ 30€ (Ημερ. Λήξησ Υποβολήσ Αιτήςεων Τρίτη 23/12/2014)

Τηλζφωνα Επικοινωνίασ με τουσ Ενωμοτάρχεσ :
ΔΝΩΜΟΣΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ

ΑΔΣΟΙ

Έιελα Παπαδνπνύινπ

ΛΔΟΝΣΔ

Μάξθειινο Κνπηειάθεο

ΠΑΝΘΗΡΔ
ΛΤΚΟΙ

Κσλζηαληίλνο Καιηζνπθαιάο
ηαύξνο Κσζηόπνπινο

ΣΗΛΔΦΩΝΟ
697 68 90 351
213 03 05 857 698 42 78 505
210 57 66 060 6937 87 28 44
210 57 67 542 697 70 37 434

ΤΠΔΤΘΤΝΟ
ΒΑΘΜΟΦΟΡΟ
Υξήζηνο Γαιάλεο (Άξθηνο)
Νίθνο Βαζηιάθεο (Πάλζεξαο)
Βέληα Παλαγηώηνπ (Ραθνύλ)
Μίλα Κάβνπξα (Γππαεηό)

άββαηο
20/12

ΑΝΑΚΟΙΝΩΔΙ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

ΤΠΟΥΡ
ΔΩΔΙ

3ήμερη
Δκδρομή

Κάιαλ
ηα

Υριζηοσγεννιάηικο Πάρηι Ομάδας : Οη πξόζθνπνη ηεο νκάδαο καο
πξνζθαινύλ θίινπο, ζπκκαζεηέο, γλσζηνύο θαη ζπγγελείο ζε έλα μέθξελν
κνπζηθό-ρνξεπηηθό Υξηζηνπγελληάηηθν βξαδηλό. Θα ήηαλ πνιύηηκε ε βνήζεηα ζαο
ζην γέκηζκα ηνπ κπνύθε ηεο βξαδηάο καο.
Απηή ηε ρξνληά γηα ηελ νκάδα καο ε δξαζηεξηόηεηα ησλ Καιάλησλ είλαη ππόζεζε
ελσκνηηαθή. Θα ρξεηαζηεί ζσζηόο ζπληνληζκόο από ηνπο ελσκνηάξρεο.
Δλζαξξύλεηε ηα παηδηά ζαο λα δξαζηεξηνπνηνύληαη ελσκνηηαθά!
3ήμερη Δκδρομή Ομάδας : Η πεξηπέηεηα θαη ε παξέα αληακώλνπλε ζηηο
θνξπθέο… Λίγεο κέξεο πξηλ ηα ζρνιεία λα αξρίζνπλε θαη πάιη νη ελσκνηίεο ηεο
νκάδαο καο ζα δήζνπλ εκπεηξίεο θαη βηώκαηα πνπ ζα κείλνπλ σο εηθόλεο καγηθέο!
Γηα ηε θαιύηεξε ιεηηνπξγία ησλ ελσκνηηώλ ν ειάρηζηνο αξηζκόο ζπκκεηνρήο είλαη
νη ηα 6 κέιε, γηα ην ιόγν απηό παξαθαινύκε πνιύ λα βνεζήζνπκε όινη ε δξάζε
καο λα είλαη πιήξεο. Γηα δηεπθξηλήζεηο ν Αξρεγόο είλαη πάληα θνληά ζαο!!!
Σακηοποίηζη σνδρομών!!! Γηα νπνηαδήπνηε απνξία επί ηνπ ζέκαηνο
επηθνηλσλήζηε κε ηνλ Πξόεδξν ηεο ΔΚ θν Υξήζην Κνπηζνπξνύκπα 697 32 91 264

Γεκέμβριος 2014

Αγαπεηνί γνλείο ησλ πξνζθόπσλ ηεο 1εο Οκάδαο Πεξηζηεξηνύ,
ζαο θαισζνξίδνπκε ζην, γηα ζαο θηηαγκέλν, έληππν ηνπ πξνγξάκκαηνο καο
γηα ην κήλα Γεθέκβξην ηνπ 2014.
Σν έληππν απηό απεπζύλεηαη θπξίσο ζε εζάο (ζπλήζσο ζην ςπγείν ζαο)
αιιά ζα κπνξνύζε λα είλαη θαη έλα αξρείν δξάζεσλ γηα ηνλ/ελ πξόζθνπν.
ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηηο εκέξεο ησλ ζπγθεληξώζεσλ, πξνγξακκαηίδεηε
θάηη παξαθαινύκε λα ην γλσξίδεη ν/ε πξόζθνπνο, ώζηε λα κπνξεί λα ελεκεξώλεη ηνλ Δλσκνηάξρε ηνπ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ.
Καιό είλαη λα ελζαξξύλεηαη ηνλ/ελ πξόζθνπν λα επηθνηλσλεί 1-2 θνξέο ηελ
εβδνκάδα κε ηνλ Δλσκνηάξρε ηνπ.

Λίγα λόγια από ηον Αρτηγό….
ε απηό ην ζεκείν ζθέθηνκαη λα ζαο γξάθσ κε ζθνπό ηελ ελεκέξσζε ζαο γηα
δηάθνξα ηξέρνληα ζέκαηα…. Μελ ακειείηε λα ξίρλεηε κηα καηηά εδώ!!!!

Αγαπεηνί γνλείο κπήθακε πιένλ ζην ηειεπηαίν κεληαίν πξόγξακκα γηα ην
έηνο 2014. Έλα κήλαο γηνξηηλόο, πνπ ζα πξνζπαζήζνπκε λα ηνλ δήζνπκε
δεκηνπξγηθά κε θαηαζθεπέο, μέθξελα θαη ρνξεπηηθά κε πάξηη, κε ηα γλσζηά
έζηκα ησλ θαιάλησλ θαη πξνεηνηκάδνληαο κηα ππέξνρε εθδξνκηθή εκπεηξία
κέζα από ηε πνιπήκεξε εθδξνκή πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε.
ην κήλα πνπ έθπγε δηνξγαλώζεθε από ην αξρεγείν ηνπ πζηήκαηνο
καο κηα ζπγθέληξσζε γνλέσλ πνπ βνήζεζε αξθεηά ζηε θαηαλόεζε ηνπ ξόινπ
θαη ηνπ έξγνπ καο κέζα από ηε θίλεζε πνπ νλνκάδεηε Πξνζθνπηζκόο.
Δπραξηζηνύκε όινπο όζνπ δερηήθαηε απηή ηε πξόζθιεζε θαη αλακέλνπκε από

ΓΔΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2014
Ημερομηνία

άββαην 06/12
7/12 Κσριακή
17:00 – :20:00
13/12 άββαηο
09:30 – 13:30

Κπξηαθή 14/12
20/12 άββαηο
19:00 – 23:00
21/12 Κσριακή
18:00 – 20:00

24/12 Σεηάξηε
31/12 Σεηάξηε
03–05 /01/2015
αβ 09:00 κε
Γεσηέρα 19:00

Γράζεις
Δθόδια
Δνωμοηιακές σγκενηρώζεις
Σν αββάην 06/12 Αεηνί & Λένληεο
Σσπική σγκένηρωζη -ηνιή

«Καιιηηερληθό Δξγαζηήξη»

Γράζη Πόλης

«θαξθαιώλνληαο ζην
Μπαξνπηάδηθν»

-ηνιή

- 3€

Δνωμοηιακές σγκενηρώζεις
Σε Κπξηαθή 14/12 Λύθνη & Πάλζεξεο
Υριζηοσγεννιάηικο
Πάρηι Ομάδας
Σσπική σγκένηρωζη
«Σν πην θσηεηλό Αζηέξη»

- ηνιή

Κάλανηα Υριζηοσγέννων
Δλσκνηηαθά
Κάλανηα Πρωηοτρονιάς
Δλσκνηηαθά
- Αίηεζε
3ήμερη Δκδρομή
«Αλαδεηώληαο ηα ζηνηρεία
ηεο πεξηπέηεηαο»

- ηνιή
- Δθόδηα

Σόπος
Δλεκέξσζε από ηνπο
ελσκνηάξρεο
Πξνζέιεπζε:

Δζηία Ομάδας

Δζηία Ομάδας
(Γήκνο Αηγάιεσ)
Πξνζέιεπζε:

Δλεκέξσζε από ηνπο
ελσκνηάξρεο
Πξνζέιεπζε:

Πξνζέιεπζε:

Δζηία Ομάδας

Δζηία Ομάδας

Δλεκέξσζε από ηνπο
ελσκνηάξρεο
Δλεκέξσζε από ηνπο
ελσκνηάξρεο
Πξνζέιεπζε:

Δζηία Ομάδας

Αιεπνρώξη Π.Κ.
«Κέδξνο»

Δ ΟΛΔ ΣΙ ΓΡΑΔΙ ΟΙ ΠΡΟΚΟΠΟΙ ΟΦΔΙΛΟΤΝ ΝΑ ΒΡΙΚΟΝΣΑΙ ΣΟ ΥΩΡΟ
ΠΡΟΔΛΔΤΗ ΠΑΝΣΑ 10 ΛΔΠΣΑ ΝΩΡΙΣΔΡΑ

 η ο ι τ ε ί α

Δ π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς

Αρτηγός 1ης Ομάδας: Νίκος Βαζιλάκης
Σει: 694 71 26 286 (Vod) - 698 17 88 464 (what’s up) sbmoulis@yahoo.gr
Τ.Ο. Υρήζηος Γαλάνης
Σει: 698 72 18 674 (Wup)

Τ.Ο. Μίνα Κάβοσρα
Σει: 695 18 01 388 (Vod)

Τ.Ο. Βένια
Παναγιώηοσ

Σει: 697 18 36 223 (Vod)

εζάο λα έξρεζηε αθόκε πεξηζζόηεξν θνληά καο.
Γηα νπνηαδήπνηε πξνβιεκαηηζκό ή απνξία έρεηε κε δηζηάδεηε λα
έξρεζηε ζε επαθή καδί κνπ. Δγώ θαη ην επηηειείν ηεο Οκάδαο ζα ραξνύκε λα
ζπδεηήζνπκε ην θάζε ηη πνπ έρεη σο επίθεληξν ην παηδί ζαο, ηνλ κηθξό καο
αδειθό!

1η Ομάδα Προζκόπων Περιζηεριού

www.proskopoi-peristeriou.gr

Γηα νπνηαδήπνηε απνξία έρεηε επί ηνπ πξνγξάκκαηνο ή θαη γεληθόηεξα,
κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε όηι ώρα θέλεηε κε ηνλ αξρεγό ηεο νκάδαο.

