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Κουκουμίτςα, 9-22/07/2012 

15η Ομϊδα Προςκόπων Αθηνών 

 

 

 
 

Καταςκήνωςη 15ησ Ομάδασ Προςκόπων Αθηνών 

 

09 – 22  Ιουλίου 2012 

 

Κουκουμίτςα Βόνιτςασ
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Κουκουμίτςα, 9-22/07/2012 

 

Αγαπθτοί γονείσ,  

 Όπωσ κάκε χρόνο ζτςι και φζτοσ ιρκε θ ώρα ώςτε να προετοιμαςτοφμε για το αποκορφφωμα τθσ 

προςκοπικισ μασ χρονιάσ, τθν καταςκινωςθ.  

 Φζτοσ θ καταςκινωςι μασ κα πραγματοποιθκεί τισ θμερομθνίεσ από 9 εώσ 22 Ιουλίου ςτθν Κουκουμίτςα, 

ζνα νθςάκι πριν τθν κωμόπολθ τθσ Βόνιτςασ.  

 Σο κόςτοσ τθσ καταςκινωςθσ ζχει οριςτεί ςτα 170€. Αυτό περιλαμβάνει όλα τα ζξοδα (μετακίνθςθ, 

διατροφι, εγκατάςταςθ). Για τθν καλφτερθ οργάνωςθ τθσ καταςκινωςθσ κα κζλαμε να μασ καταβάλετε τα 50€ 

μαηί με τθσ αίτθςθ ςυμμετοχισ του παιδιοφ, το αργότερο μζχρι τισ 3 Ιουνίου 2012, ακόμα 50€ ςτισ 15 Ιουνίου και θ 

εξόφλθςθ μπορεί να γίνει ςτθν ζναρξθ τθσ καταςκινωςθσ. 

Λόγω αυξθμζνου προχπολογιςμοφ κα κζλαμε να ηθτιςουμε τθ βοικειά ςασ. Εάν υπάρχουν γνωςτοί ι ςυγγενείσ 

ςασ για να προμθκευτοφμε υλικά ςε τιμζσ κόςτουσ που κα χρειαςτοφμε για τθν καταςκινωςθ, όπωσ τα παρακάτω: 

φιάλεσ υγραερίου, πετρζλαιο φωτιςτικό, ςκοινιά, τρόφιμα, υλικά φαρμακείου κ.τ.λ., κα το εκτιμοφςαμε να 

επικοινωνοφςατε  άμεςα μαηί μου (699 35 66 141). 

 Κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκινωςθσ κα κζλαμε να καλζςουμε και εςάσ τουσ γονείσ για ζνα απόγευμα μαηί 

μασ. Ζτςι ςασ προςκαλοφμε το άββατο 14 Ιουλίου, ςτισ 17:00 να βρίςκεςτε ςτο χώρο τθσ καταςκινωςθσ. 

Γνωρίηουμε ότι οι καιροί είναι δφςκολοι και οι μετακινιςεισ ακριβζσ, αλλά εμείσ ζχουμε όλθ τθν καλι διάκεςθ να 

τα παραμερίςουμε και να περάςουμε καλά μαηί ςασ. 

 Σζλοσ κα κζλαμε να επιςθμάνουμε τισ ώρεσ επικοινωνίασ ςασ με το παιδί ςασ. Για τθ ςωςτι λειτουργία τθσ 

καταςκινωςθσ μασ θ επικοινωνία πρζπει να γίνεται ςε ώρεσ που τα παιδιά δεν είναι απαςχολθμζνα με κάποια 

δραςτθριότθτα. Οι ιδανικζσ ώρεσ για τθν επικοινωνία ςασ είναι 14:00 – 16:00 και 19:30 – 20:30. τθν καταςκινωςθ 

τα παιδιά κα ζχουν τθν ευκαιρία να ζρκουν πιο κοντά ςτθ φφςθ, γι’ αυτό κα κζλαμε να τονιςτεί ότι τα παιδιά δεν 

κα χρειαςτοφν το κινθτό τθλζφωνο τισ θμζρεσ τθσ καταςκινωςθσ και να μθν το ζχουν μαηί τουσ. 

 τισ επόμενεσ ςελίδεσ κα βρείτε το θμεριςιο πρόγραμμα κινιςεων τισ καταςκινωςισ μασ, το επιτελείο τθσ 

καταςκινωςθσ, τα χριςιμα τθλζφωνα τθσ περιοχισ και τθν διλωςθ ςυμμετοχισ – ιατρικι βεβαίωςθ. 

 

 

  Με φιλικοφσ χαιρετιςμοφσ, 

  Ο Αρχθγόσ τθσ 15θσ Ομάδασ 

  Κων/νοσ Μαυρογιάννθσ 
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Κουκουμίτςα, 9-22/07/2012 

Ο προοριςμοσ μασ… 
 

Η Βόνιτςα είναι κωμόπολθ τθσ Αιτωλοακαρνανίασ µε επίςθµο  πλθκυςμό 4.100 περίπου κατοίκων ςφµφωνα µε τθν 

απογραφι του 2001. Είναι ζδρα του ∆ιµου Ακτίου - Βόνιτςασ, ενώ ιταν πρώθν ζδρα του διµου Ανακτορίου, µε 

πλθκυςµό 8.830 κατοίκων. Η Βόνιτςα είναι παραλιακι πόλθ χτιςµζνθ ςτθ νότια πλευρά του Αµβρακικοφ κόλπου. 

Κυριότερο αξιοκζατο τθσ πόλθσ είναι το βενετςιάνικο κάςτρο τθσ, το οποίο είναι από τα πιο καλοδιατθρθµζνα τθσ 

Ελλάδασ. τθν περιοχι υπάρχουν επίςθσ πολλοί παλαιοί ναοί, ενώ το όµορφο νθςάκι ςτον κόλπο µπροςτά από τθν 

πόλθ, θ ΚΟΤΚΟΤΜΙΣΑ, ενώνεται µε γζφυρα και προςφζρεται για περιπάτουσ. 

 

 

Σασ Περιμενουμε… 
 

Σο άββατο 14 Ιουλίου, από τισ 17:00, είςτε καλοδεχοφμενοι ςτθν καταςκινωςι μασ για να παίξετε με τα παιδιά… 

Η διαδρομι είναι θ εξισ: 

Με αυτοκίνθτο: 

Ακολουκώντασ τθ Νζα Εκνικι Οδό Ακθνών – Πατρών και διαςχίηοντασ τθ γζφυρα Ρίου – Αντιρρίου, µόλισ 20 χλµ 

πριν τθ Λευκάδα και 15 χλµ πριν τθν Πρζβεηα βρίςκεται θ Βόνιτςα. Απζχει 355 χλµ από τθν Ακινα, για τα οποία κα 

χρειαςτείτε 4.00 – 4.30 ώρεσ. 

Με Κτελ: 

Εάν προτιµιςετε τα µζςα µαηικισ µεταφοράσ, δροµολόγια ΚΣΕΛ εκτελοφνται από και προσ τθ Βόνιτςα αρκετά 

ςυχνά (προσ Βόνιτςα 07.00-10.00-12.00-16.00 / προς Αζήλα 06.20-09.00-12.30-15.15-18.30). 

Κτελ Ν. Αιτωλ/νιασ – τακµόσ Ακθνών: 210 5129293 & 210 5133500 

Κτελ Ν. Αιτωλ/νιασ – τακµόσ Βοληηζας: 26430-22500
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Κουκουμίτςα, 9-22/07/2012 

Χρόςιμα Τηλϋφωνα 

Δήµοσ Ανακτορίου: 

Σθλ.: 26433-60100, Fax: 26430-22556 

Αςτυνομία: 

Σθλ.: 26430-22100 

 

Τροχαία: 

Σθλ.: 26430-23705 

Πυροςβεςτική: 

Σθλ.: 26450-22199 

ΚΤΕΛ: 

Σθλ.:26430-22500 

  

ΤΑΞΙ: 

Σθλ.: 26430-22200 

Κζντρο Υγείασ Βόνιτςασ: 

Σθλ.: 26430-22222 

Ιατρόσ: 

ιαπλαοφρα  Θ. Καίτθ 

Σθλ.: 26430-22418 

 

Φαρμακείο: 

Λφτρα Πθνελόπθ Ν. 

τράτου Νικολάου 24 

Σθλ.: 26430-22225 

∆ρόλιασ  Χριςτοσ Β. 

Αµφιλοχίασ 6-8 ( Ζναντι Κζντρου Τγείασ) 

Σθλ.: 26430-22130 
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Κουκουμίτςα, 9-22/07/2012 

Ημερηςιο Προγραμμα Κινηςεων 
 

 

 

ΩΡΓ ΚΙΝΗΓΙ 

8:00 Έγεοζη Καηαζκήμωζηπ  

8:15 Αηξμική Καθαοιόηηηα  

8:30 Ποωιμό – Τακηξπξίηζη Σκημώμ  

9:15 Ποωιμή Καλημέοα 

9:30 Τρπικά Έμαονηπ  

10:00 Πρώηη Πρωινή Δραζηηριόηηηα   

11:30 Δεκαηιαμό κξλαηζιό  

12:00 Δεύηερη Πρωινή Δραζηηριόηηηα 

13:00 – 15:00 Γεύμα – Πλύζιμξ Σκερώμ  

15:00 – 16:30 Οογαμωμέμη Αμάπαρζη – Δημιξρογικέπ αζςξλίεπ 

16:30 – 17:00 Ποξεηξιμαζία για ηημ Θάλαζζα  

17:00 – 18:30 
Πρώηη Απογευμαηινή Δραζηηριόηηηα 

Μπάμιξ ζηη Θάλαζζα – Θαλάζζια παιςμίδια  

18:30 – 19:00 Νηξρπ - Απξγερμαηιμό 

19:00 – 20:30 Δεύηερη Απογευμαηινή Δραζηηριόηηηα 

20:30 – 21:30  Βοαδιμό – Πλύζιμξ Σκερώμ  

21:30 – 22:30  Βραδινή Δραζηηριόηηηα 

22:30 – 23:00 Αηξμική καθαοιόηηηα – Καηάκλιζη 

23:00 Σρμβξύλιξ Τιμήπ Ομάδαπ 
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Κουκουμίτςα, 9-22/07/2012 

Επιτελειο Καταςκηνωςησ 
 

Αρχθγόσ Καταςκινωςθσ   Κωνςταντίνοσ Μαυρογιάννησ (699 35 66 141) 

     Αρχηγόσ Ομάδασ Προςκόπων, Καταςκηνωτική Τεχνική Κλάδου Προςκόπων 

 

Πρόγραμμα    Αλζξανδροσ Παλάρασ (697 78 66 031) 

     Υπαρχηγόσ Ομάδασ Προςκόπων, Βαςική Σχολή Κλάδου Προςκόπων  

 

     Ευτυχία Κεραμά (698 44 56 099) 

     Υπαρχηγόσ Ομάδασ Προςκόπων, Βαςική Σχολή Κλάδου Προςκόπων 

 

Μαγειρείο    Εμμανουζλλα Βραχνή 

     Υπαρχηγόσ Αγζλησ Λυκοποφλων, Καταςκηνωτική Τεχνική  Κλ. Λυκοποφλων 

 

     Μιχάλησ Ακτφπησ 

     Ανιχνευτήσ 

 

Τλικό     Πζτροσ Πετράκησ 

     Μζλοσ Προςκοπικοφ Δικτφου 

 

Τγιεινι     Σπφροσ Χαραλαμπόπουλοσ 

     Μζλοσ Προςκοπικοφ Δικτφου, Βαςική Σχολή Κλάδου Προςκόπων 

 

Σροφοδοςία – Διαχείριςθ  Ιωάννα Βερεντάκου 

     Υπαρχηγόσ Αγζλησ Λυκοποφλων, Καταςκηνωτική Τεχνική  Κλ.  Λυκοποφλων 
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Κουκουμίτςα, 9-22/07/2012 

 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Σου.................................................................……….......................... του......……....... διεφκυνςθ............………....................................................... 

τθλζφωνο....................................…….................................................... Αρικμ. Προςκοπικισ Σαυτότθτασ ... .............................................................  

 

Πάζτεη/Έπαζτε από................................................................................................................................................................................................... 
(ΑΘΜΑ - ΚΑΡΓΙΑΚΔ ΠΑΘΗΔΙ - ΠΑΘΗΔΙ ΑΤΣΙΩΝ - ΓΙΑΒΗΣΗ - ΤΠΝΟΒΑΙΑ θιπ.) 

Κουράηεται εφκολα; - Λαχανιάηει εφκολα;.............................................................................…........................................... ...................................... 

Τπζφερε από κάποια ςοβαρι αςκζνεια τα τελευταία δφο χρόνια;.............................................................................…........... (ΑΝ ΝΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΑ) 

Χρειάηεται κάποια κεραπευτικι αγωγι τώρα;........................................................................................................................... (ΑΝ ΝΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΑ) 

Τπζςτει πρόςφατεσ χειρουργικζσ επεμβάςεισ;........................................................................................................................... (ΑΝ ΝΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΑ) 

Είναι ευαίςκθτοσ/τθ ςε αλλεργίεσ ι αντιδράςεισ ςε φάρμακα;..................................................................................................................................  
(ΑΝ ΝΑΙ ΤΠΟΓΔΙΞΑΣΔ ΜΟΡΦΗ ΑΛΛΔΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟ ΑΝΣΙΣΟΙΥΟ ΦΑΡΜΑΚΟ) 

Ζκανε εμβόλια (ςθμειώςατε θμερομθνίεσ); ΣΕΣΑΝΟΤ.......…............... ΔΙΦΘΕΡΙΣΙΔΟ ..…...................... ΑΛΛΑ ..............…...............................  

Ζχει ανάγκθ ιδιαίτερθ μεταχείρθςθ, δίαιτα ι άλλθ προςοχι;.................................................................... ................................................................ 

Επιτρζπεται θ ςυμμετοχι του/τθσ     ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... .. . ... .. ... ... .. .  

                                           (ΤΠΟΓΡΑΥΗ - ΥΡΑΓΙΔΑ ΟΙΚΟΓΕΝ. ΓΙΑΣΡΟΤ)  
 

 

Ο Γολέας ηοσ/ηες .................................................................................................................... επηηρέπω ζηο παίδη κοσ λα ιάβεη κέρος ζηε 

θαηαζθήλωζε ηες 15
ες

 Οκάδας Προζθόπωλ Αζελώλ  κε ΑΡΥΗΓΟ ηολ Κωλζηαληίλο Μασρογηάλλε ποσ ζα πραγκαηοποηεζεί ζηε Κοσθοσκίηζα 

Βόληηζας ηελ περίοδο από 9/7 έως θαη 22/7/2012. 

Γειώλω όηη ηα ζηοητεία ποσ αλαγράθοληαη ζηελ Βεβαίωζε Καηάζηαζες Τγείας ηοσ παηδηού κοσ είλαη αποιύηως αθρηβή θαη πως οη 

Βαζκοθόροη δελ εσζύλοληαη γηα θάηη ποσ ηστόλ πάζεη θαη γηα ηο οποίο ελώ ήκοσλ γλώζηες, δελ ελεκέρωζα ηολ Αρτεγό.  

Σέιος θάλω γλωζηά ζηολ Αρτεγό ηα παραθάηω ηδηαίηερα ταραθηερηζηηθά ηοσ παηδηού κοσ ζτεηηθά κε ηελ ζσκπερηθορά θαη ηολ ταραθηήρα 

ηοσ:.....................................................................…………....…..........………………….............................................................................................  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ε περίπηωζε επείγοσζας αλάγθες εηδοποηήζαηε: ΟΝΟΜ/ΜΟ:……….............................................................. ΤΓΓΔΝΔΙΑ:......... ....……........... 

 ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ..................................................................... ΣΗΛΔΦΩΝΟ:................................ 

Μαδί κε ηελ δήιωζε ζσκκεηοτής επηζσλάπηω ως προθαηαβοιή  ηο ποζό ηωλ 50 €  γηα ηελ ζσκκεηοτή ηοσ παηδηού κοσ ζηελ θαηαζθήλωζε. 

ΔΓΙΝΔ ΓΔΚΣΗ (Ηκ/λία:............................................... )      Ο ΓΗΛΩΝ ΓΟΝΔΑ  

        Ο/Η ΑΡΥΗΓΟ         ………………… 

 

  

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
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Κουκουμίτςα, 9-22/07/2012 

Υπϊρχει κϊτι που πρϋπει να γνωρύζει ΜΟΝΟ ο Αρχηγόσ; 

Γρϊψτε το εδώ, εύτε τηλεφωνικϊ ςτο 6993566141. 

 

 


