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.

06/10/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Α Γ Ι Α Σ Μ Ο Σ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ να είστε όλοι εκεί!!!

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Το επιτελείο και τα παιδιά της
Ομάδας μας θα κάνουν μια μικρή εξερεύνηση στο Ποικίλο
20/10/2013
Όρος. Είναι μια ευκαιρία τα παιδία να δεθούν μεταξύ τους και
βελτιώσουν τις γνώσεις τους. Παρακαλούμε να έχουμε
έγκαιρα τις Δηλώσεις συμμετοχής!
Π Α Ρ Ε Λ Α ΣΗ 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
28/10/2013
συμμετοχή στο σχολείο (εκτός αν είναι παραστάτες ή
σημαιοφόροι) και να ενημερωθεί ο δάσκαλος τους ότι θα
παρελάσουν με τους Προσκόπους.
Το κτήριο της Ομάδας μας (Παλιγγενεσίας 69) ανακαινίστηκε. Χρειάζεται όμως
προσπάθεια για να ξαναγίνει ο χώρος ζεστός και ελκυστικός για τα παιδιά, θα
χαρούμε να μας βοηθήσετε!!!
Τακτοποίηση Συνδρομών!!! Παρακαλούμε όλους να μεριμνήσετε για τις ετήσιες συνδρομές των παιδιών σας.
Σας υπενθυμίζουμε ότι από φέτος ισχύει η ετήσια συνδρομή
ανά περίοδο (2013 -2014) και θα πρέπει να γίνει η
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ των παιδιών σας, 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
1948 -- 2013 « 65 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ »

Οκτώβριος 2013

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013
Αγαπητοί γονείς των προσκόπων της 1ης Ομάδας Περιστεριού,
σας καλωσορίζουμε στο, για σας φτιαγμένο, έντυπο του προγράμματος
μας για τον Οκτώβριο του 2013.
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 φορά 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!!!!
Όπως έχετε ήδη αντιλήφθη η Ομάδα μας έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα
της δυναμικά. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκπαίδευσης της πρότυπης
ενωμοτίας Ζαρκαδιών (ενωμοτάρχες – υπενωμοτάρχες) και πλέον οι
συγκεντρώσεις μας αποκτούν ρυθμό.
Με την έναρξη της προσκοπικής περιόδου στον Αγιασμό, ας ευχηθούμε
να έχουμε μια όμορφη, ευχάριστη και δημιουργική χρονιά γεμάτη γνώσεις
εμπειρίες και βιώματα.
Για οποιαδήποτε απορία έχετε επί του προγράμματος ή και γενικότερα,
μπορείτε να επικοινωνήσετε ότι ώρα θέλετε με τον αρχηγό της ομάδας.

Ημερομηνία

Δράσεις

Παρασκευή:

04/10/2013

Περιφορά
Εικόνας
Αγ. Ιεροθέου

-Στολή

06/10/2013
Κυριακή:
18:00 - 20:30

Αγιασμός
Συστήματος

-Στολή

13/10/2013
Κυριακή:
10:30 – 13:00

Τυπ. Συγκ
«Γνωριμία με τα
Ελληνικά Ποτάμια»

-Στολή

Εκδρομή
«Τα αποτυπώματα
ενός βέλους»

-Δήλωση Συμ/χής
(έως Τετ 16/10)
-Στολή
-Εφόδια Εκδρομής

Ενωμοτιακές
Συγκεντρώσεις

Βλέπε πίσω

18:00 - 20:00

20/10/2013
Κυριακή:
08:30 – 16:30
26 & 27/10
Σάβ & Κυρ
Ώρα : θα
ανακοινωθεί
27/10/2013
Κυριακή

Ώρα : θα
ανακοινωθεί
28/10/2013
Δευτέρα

09:30 – 12:30

Εφόδια

Τόπος
Προσέλευση :
Αγ. Ιερόθεο
(πλ. Δέγλερη)
Προσέλευση :
Στο Σπιτάκι των Προσκόπων
(στο Άλσος)

Προσέλευση :
Εστία Ομάδας
(Παλιγγενεσίας 69)

Συστήματος
«Γενική Πρόβα
Παρέλασης.»

-Στολή

Παρέλαση 28ης
Οκτωβρίου

-Στολή

Προσέλευση :
Εστία Ομάδας
(Παλιγγενεσίας 69)

Προσέλευση :

Προσέλευση :

Προσέλευση :
Εστία Αγέλης
(Δημοτικά κατ/τα 21
Έναντι Ι.Ν. Ευαγγελίστριας)

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΤΑ 15 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
Τη: 694 71 26 286 (Wind) – 698 17 88 464 (what’s up) sbmoulis@yahoo.gr
Υ.Ο. Χρήστος Γαλάνης
Τη: 698 72 18 674 (what’s up)
Face book Ομάδας

(closed group):

https://www.facebook.com/groups/348784295170518/

Α.Σ.: Γιαννακάκης Στέφανος
ΤΗΛ: 210 57 10 796 - 697 74 10 792

Υ.Ο.: Δημήτρης Καρακύκλας
Τη: 698 85 43 670 (what’s up)

Ιστοσελίδα Συστήματος:
www.proskopoi-peristeriou.gr
Τηλέφωνο Εστίας 1ου Συστήματος:
210 57 43 721

