Το Συμβούλιο Τιμής της Ομάδας μας ψήφισε στο πρόγραμμα του μια
2ήμερη Εκδρομή.
Έτσι λοιπόν, το επιτελείο της ομάδας μας και όχι μόνο, έχουμε
ξεκινήσει τη προετοιμασία της δράσης αυτής. Μια δράση που θα φέρει
μικρούς και μεγάλους της Ομάδας μας πιο κοντά.. στις προσκοπικές
γνώσεις, στο παιχνίδι στη φύση, σε στιγμές περιπέτειας και φυσικά στη
ΠΑΡΕΑ της ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΣ!!!
Για την επιτυχία της δράση μας είναι σημαντικό να είναι το μέγιστο
δυνατό της δύναμης της ομάδας μας.
Περισσότερες πληροφορίες στην δήλωση συμμετοχής.
Επισυναπτόμενα έντυπα :
o
o

Δήλωση συμμετοχής για τη Δράση Πόλης «comic con»
Δήλωση συμμετοχής για Διήμερο στη Χαλκίδα 27-28/12

Τηλέφωνα Επικοινωνίας με τους Ενωμοτάρχες :
ΕΝΩΜΟΤΙΑ
ΑΕΤΟΙ
ΛΕΟΝΤΕΣ
ΠΑΝΘΗΡΕΣ
ΛΥΚΟΙ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Ναταλία Διονυσοπούλου
Λέανδρος Καραισκάκης
Λυδία Διονυσοπούλου
Αναστασία Προβατάρη

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
210 57 32 319
210 57 36 208
210 57 32 319
210 57 65 942

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Στα πλαίσια του προσκοπικού προγράμματος, οι ενωμοτίες θα
πρέπει να έχουν και το χρόνο τους για να ολοκληρώνουν τις
Ενωμοτιακές
ενέργειές τους, να προγραμματίζουν επόμενες αλλά και να
Συγκεντρώσεις
περνάνε χρόνο μαζί. Για την ώρα και το μέρος θα ενημερωθεί
κάθε πρόσκοπος από τον ενωμοτάρχη του.
Για να μπούμε στο πνεύμα των Χριστουγέννων, η ομάδα μας θα
στολίσει την εστία, θα φτιάξει γλυκά και θα ασχοληθεί με
Σάββατο 17/12 χριστουγεννιάτικες κατασκευές. Αν κάποιος γονιός επιθυμεί
να βοηθήσει, ας επικοινωνήσει με τη βαθμοφόρο της ομάδας,
Βένια.
Κάλαντα Χριστουγέννων : Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος,
θα τιμήσουμε τις παραδόσεις μας πηγαίνοντας στην πόλη μας για
Σάββατο 24/12
τα κάλαντα των Χριστουγέννων. Και συνεχίζοντας την
συνήθεια… οι μικροί μας φίλοι γνωρίζουν τι ακολουθεί..

Δεκέμβριος 2016

Αγαπητοί γονείς των προσκόπων της 1ης Ομάδας Περιστεριού,
σας καλωσορίζουμε στο, για σας φτιαγμένο, έντυπο του προγράμματος μας
για το μήνα Δεκέμβρη του 2016.
Το έντυπο αυτό απευθύνεται κυρίως σε εσάς, και είναι πολύ σημαντικό να
το διαβάζετε, 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.

Σ τ ο ι χ ε ί α

Ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς

Αρχηγός 1ης Ομάδας: Χρήστος Γαλάνης
Τηλ: 698 72 18 674 (what’s up) xristos_arktos@hotmail.com
Υ.Ο. Αθανασία Αντωνίου
Τηλ: 697 48 56 539( (Wup)

Υ.Ο. Βένια Παναγιώτου
Τηλ: 694 95 66 301 (Vod)

www.proskopoi-peristeriou.gr
1η Ομάδα Προσκόπων Περιστεριού
Για οποιαδήποτε απορία έχετε επί του προγράμματος ή και γενικότερα, μπορείτε
να επικοινωνήσετε ότι ώρα θέλετε με τον αρχηγό της ομάδας

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
Ημερομηνία

Δράσεις

Εφόδια

Τόπος

Σάββατο 03/12
09:30-14:00

Δράση Πόλης
«Comic con»

Στολή
Νερό
Δεκατιανό

Εστία Κοινότητας

Σάββατο ή
Κυριακή
10 ή 11/12

Ενωμοτιακές
συγκεντρώσεις

Σάββατο 17/12
16:30-19:30

Τυπική συγκέντρωση
«Το εργαστήριο των
ξωτικών»

Σάββατο 24/12
09:30
Τρίτη 27/12
Έναρξη 07:30
Τετάρτη 28/12
Λήξη 19:30

Κάλαντα
Χριστουγέννων

Διήμερη εκδρομή
«Περιπέτεια στα στενά
της Χαλκίδας…»

Ενημέρωση από
ενωμοτάρχες
Στολή

Εστία Ομάδας

Τρίγωνο
Στολή

Εστία Κοινότητας

Στολή
Εφόδια

Συνάντηση:
Εστία ομάδας

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

Προσοχή :
1. Οι ενωμοτάρχες και οι υπενωμοτάρχες (Στελέχη) αποχωρούν από
τη συγκέντρωση 30’ λεπτά αργότερα.
2. Τα μέλη της ενωμοτίας Υπηρεσίας πρέπει να βρίσκονται στο χώρο
20’ λεπτά νωρίτερα
Αγαπητοί γονείς βοηθείστε μας για την τήρηση των πιο πάνω !!!

