Στα πλαίσια εφαρμογής του προσκοπικού προγράμματος και του κατ’
ενωμοτίας συστήματος οι ενωμοτίες πραγματοποιούν αυτόνομες συγκεντρώσεις τις λεγόμενες Ενωμοτιακές.
Είναι και αυτές δράσεις του προγράμματος της Ομάδας μας. Προγραμματίζονται από τα ίδια τα παιδιά και πραγματοποιούνται μια φορά το μήνα.
Τέτοιες δράσεις μπορεί να γίνονται στην εστία, στο σπίτι ενός
προσκόπου, στη πόλη (μουσεία – θέατρα κλπ) μπορούν ακόμη πάρουν και
μορφή εκδρομής. Στις δράσεις αυτές είναι υπεύθυνοι οι ενωμοτάρχες και πάντα
παρευρίσκονται κοντά στα παιδιά βαθμοφόροι της Ομάδας μας.

Επισυναπτόμενα έντυπα : Δηλώσεις Συμμετοχής
o Εκδρομή Ομάδας με διανυκτέρευση 01 – 02 Νοεμβρίου (Ημερ. Λήξης
Υποβολής Αιτήσεων Τετάρτη 29/10/2014)
o

Εκδρομή Εκπαίδευσης Στελεχών 15‐16 Νοεμβρίου (Ημερ. Λήξης Υποβολής
Αιτήσεων Κυριακή 02/11/2014) *προσοχή μόνο για Στελέχη

Τηλέφωνα Επικοινωνίας με τους Ενωμοτάρχες :
ΕΝΩΜΟΤΙΑ
ΑΕΤΟΙ
ΛΕΟΝΤΕΣ
ΠΑΝΘΗΡΕΣ
ΛΥΚΟΙ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Έλενα Παπαδοπούλου
Μάρκελλος Κουτελάκης
Κωνσταντίνος Καλτσουκαλάς
Σταύρος Κωστόπουλος

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
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

15-16
/11

Πρότυπη Ομάδα! Στη δράση αυτή δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι Ενωμοτάρχες / Υπενωμοτάρχες και δεν θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση της Ομάδας μας.
Τακτοποίηση Συνδρομών!!! Παρακαλούμε όλους να μεριμνήσετε για τις ετήσιες
συνδρομές των παιδιών σας. Σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να γίνει άμεσα η
ΑΠΟΓΡΑΦΗ των παιδιών, αλλιώς δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στις
δραστηριότητες της Ομάδας.
Μέλος της Επιτροπής θα βρίσκετε στο τέλος κάθε συγκέντρωσης για τη παραλαβή των χρημάτων. Για οποιαδήποτε απορία επί του θέματος επικοινωνήστε με
τον Πρόεδρο της ΕΚΣ κο Χρήστο Κουτσουρούμπα 697 32 91 264

Τρίτη
28/11
01-02
/11

Π Α Ρ Ε Λ Α Σ Η για εμάς τους προσκόπους η συμμετοχή στη Παρέλαση είναι
τιμή προς όλους όσους αγωνίστηκαν για τη Πατρίδα μας. Παρακαλούμε οι Πρόσκοποι μας να μη δηλώνουν συμμετοχή στο σχολείο (εκτός αν είναι παραστάτες ή
σημαιοφόροι) και να ενημερωθεί ο δάσκαλος τους ότι θα παρελάσουν με τους μαζί
μας. Αν χρειάζεστε, για το σχολείο, δικαιολογητικό έγγραφο για να μπορεί να
συμμετέχει ο/η πρόσκοπος στη Προσκοπική παρέλαση, μπορείτε το ζητήσετε από
τον Αρχηγό της ομάδας.
Η Πρώτη Διανυκτέρευση της Ομάδας μας…. Δεν πιστεύουμε να λείψει κανείς….
Δώστε την ευκαιρία στα παιδιά να ζήσουν το παιχνίδι στη φύση!!!

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Νοέμβριος 2014

Αγαπητοί γονείς των προσκόπων της 1ης Ομάδας Περιστεριού,
σας καλωσορίζουμε στο, για σας φτιαγμένο, έντυπο του προγράμματος μας
για το μήνα Νοέμβριο του 2014.
Το έντυπο αυτό απευθύνεται κυρίως σε εσάς (συνήθως στο ψυγείο σας)
αλλά θα μπορούσε να είναι και ένα αρχείο δράσεων για τον/ην πρόσκοπο.
Σε περίπτωση που κατά τις ημέρες των συγκεντρώσεων, προγραμματίζετε
κάτι παρακαλούμε να το γνωρίζει ο/η πρόσκοπος, ώστε να μπορεί να ενημερώνει τον Ενωμοτάρχη του τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν.
Καλό είναι να ενθαρρύνεται τον/ην πρόσκοπο να επικοινωνεί 1-2 φορές την
εβδομάδα με τον Ενωμοτάρχη του.

Λίγα λόγια από τον Αρχηγό….
Σε αυτό το σημείο σκέφτομαι να σας γράφω με σκοπό την ενημέρωση σας για
διάφορα τρέχοντα θέματα…. Μην αμελείτε να ρίχνετε μια ματιά εδώ!!!!

Αγαπητοί γονείς όπως έχετε αντιλήφθη η νέα Προσκοπική χρονιά ξεκίνησε!!! Με κέφι, ζωντάνια, μεγαλύτερο επιτελείο, μερικά μεγάλα παιδιά της
ομάδας μας να περνούν στο επόμενο μονοπάτι της κίνησης (τη Κοινότητα),
αρκετά λυκόπουλα να αφήνουν τη φωλιά της Αγέλης για να ζήσουν τη
περιπέτεια της Ομάδας, νέοι φίλοι ήρθαν στη παρέα μας και εμείς γεμάτοι
όρεξη και αποφασιστικότητα βάζουμε πλώρη για μια χρονιά γεμάτη γνώση,
εμπειρίες, βιώματα, εκδρομές και πολύ…πολύ...πολύ ΠΑΙΧΝΙΔΙ………
Ελάτε λοιπόν μαζί μας σε αυτό το όμορφο ταξίδι, να γνωριστούμε
καλύτερα, να μοιραστούμε ιδέες και λύσεις και να κάνουμε τα παιδιά σας, τα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014
Ημερομηνία
26/10 Κυριακή
11:00 – 13:00

28 /10 Τρίτη
09:30 – 12:30
01 – 02 /11
Σαβ 15:00 με
Κυρ 13:00
08 ή 09 /11
Σάββατο ή
Κυριακή

Δράσεις
Συστήματος
«Γενική Πρόβα Παρέλασης»

Εφόδια
-Στολή

Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου
Εκδρομή με
Διανυκτέρευση

- Αίτηση
- Στολή
- Εφόδια

ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΜΑΔΑ
(μόνο Στελέχη)

23/11 Κυριακή
11:00 – 13:00
23/11 Κυριακή
13:00 – 16:00
29/11 Σάββατο
11:00 – 13:00

Προσέλευση:

Πάρκο Νέας

Ζωής
Προσέλευση:

Εστία Αγέλης

(Έναντι Ι.Ν. Ευαγγελίστριας)
Προσέλευση:

Εστία Ομάδας

Πάρκο Ν. Ζωής –
Ποικίλο όρος

Ενωμοτιακές Συγκεντρώσεις
Ενημέρωση από τους ενωμοτάρχες

15-16/11
Θα ενημερωθείτε
με επιστολή

Τόπος

Κ.Κ. Ι.Πανταζής
Παλαιόκουνδουρα

Συγκέντρωση Γονέων «Ο Προσκοπισμός είναι»
Πόλης

«Το πιο ωραίο σάντουιτς -Στολή
είναι το μισό»
Συμβούλιο Τιμής Ομάδας

(Προγραμματισμού - μόνο Στελέχη)

Τυπική Συγκ/ση
«Αναμεταδίδοντας
πληροφορίες»

-Στολή

Προσέλευση:

Εστία Ομάδας

Προσέλευση:

Εστία Ομάδας

Προσέλευση :

Άλσος (Σπιτάκι

των Προσκόπων)

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΝΤΑ 10 ΛΕΠΤΑ ΝΩΡΙΤΕΡΑ

Σ τ ο ι χ ε ί α

Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς

Αρχηγός 1ης Ομάδας: Νίκος Βασιλάκης
Τηλ: 694 71 26 286 (Vod) - 698 17 88 464 (what’s up) sbmoulis@yahoo.gr
Υ.Ο. Χρήστος Γαλάνης
Τηλ: 698 72 18 674 (Wup)

Υ.Ο. Μίνα Κάβουρα
Τηλ: 695 18 01 368 (Vod)

Υ.Ο. Βένια Παναγιώτου
Τηλ: 697 18 36 223 (Vod)

μικρά μας αδέλφια να ζήσουν όμορφες προσκοπικές στιγμές!!!
Φυσικά δεν μπορούμε να παραλείψουμε ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε όλους
όσους βοήθησαν στην πραγματοποίηση της τεράστιας δράσης που ζήσαμε στο
Άλσος της πόλης μας το Σαββατοκύριακο 11- 12 Οκτωβρίου 2014.

1η Ομάδα Προσκόπων Περιστεριού

www.proskopoi-peristeriou.gr

Για οποιαδήποτε απορία έχετε επί του προγράμματος ή και γενικότερα,
μπορείτε να επικοινωνήσετε ότι ώρα θέλετε με τον αρχηγό της ομάδας.

