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ΑΠΟ

: Εφορεία Κλάδου Προσκοπικού ∆ικτύου

ΠΡΟΣ

: - Αρχηγούς και Μέλη Προσκοπικών ∆ικτύων
- Εφόρους κλάδου Προσκοπικού ∆ικτύου

ΚΟΙΝ. : - Περιφερειακούς και Τοπικούς Εφόρους
- Εφόρους Γενικής Εφορείας
ΘΕΜΑ

:

Μεγάλη Σύνθετη ∆ράση του Κλάδου Προσκοπικού ∆ικτύου
«Π.∆. 2015 …όπως λέµε Πάµε ∆ράση»

Αγαπητοί µου,
Στο πλαίσιο του Προγράµµατος ∆ράσης 2013-2015 της Γενικής Εφορείας, είµαστε στην ευχάριστη
θέση να ανακοινώσουµε τη Μεγάλη Σύνθετη ∆ράση του Κλάδου Προσκοπικού ∆ικτύου «Π.∆.
2015», η οποία θα πραγµατοποιηθεί το διάστηµα 24-28 Οκτωβρίου 2015 στο Προσκοπικό
Κέντρο Γλάρος στην Καβάλα και οργανώνεται από την Εφορεία Κλάδου Προσκοπικού ∆ικτύου Γ.Ε.
Σκοπός της δράσης είναι η αλληλογνωριµία των Μελών Προσκοπικών ∆ικτύων από όλη την Ελλάδα,
η ανταλλαγή ιδεών, εµπειριών και καλών πρακτικών, η ενδυνάµωση της ταυτότητας του Κλάδου και
η έµφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ενδεικτικά, το πρόγραµµα θα περιλαµβάνει:
- ∆ράση στον αέρα, σε συνεργασία µε την Εφορεία Ειδικότητας Αεροπροσκόπων Γ.Ε.,
- ∆ράση θαλασσινή, σε συνεργασία µε την Εφορεία Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων Γ.Ε.,
- ∆ραστηριότητες παρέµβασης σε συνεργασία µε τοπικούς κοινωνικούς φορείς,
- Πανόραµα δράσεων Προσκοπικών ∆ικτύων,
- Εργαστήρια ποικίλων ενδιαφερόντων οργανωµένα από τα Μέλη των Προσκοπικών ∆ικτύων.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Η δράση απευθύνεται στα Μέλη και τους Αρχηγούς Προσκοπικών ∆ικτύων, τους Εφόρους Κλάδου
Προσκοπικού ∆ικτύου των Περιφερειακών Εφορειών, καθώς και σε κάθε Βαθµοφόρο που επιθυµεί
να συµβάλλει στην υλοποίηση της δράσης.
Για την καλύτερο προγραµµατισµό της δράσης, παρακαλούµε να συµπληρώσετε το συνηµµένο
έντυπο «Κάνω Like στη δράση Π.∆. 2015» και να το αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση
efprdikge@sep.org.gr το αργότερο µέχρι τη ∆ευτέρα 1 Ιουνίου 2015.

ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 1, 116 35 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 2107290046, FAX 2107236561
Το ΣΕΠ έχει πιστοποιηθεί σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2008

Με το συνηµµένο έντυπο δηλώνετε το αρχικό ενδιαφέρον σας για συµµετοχή στη Μεγάλη Σύνθετη
∆ράση. Αφότου συγκεντρωθούν όλα τα έντυπα που θα σταλούν µέχρι 1/6/2015, θα ακολουθήσουν
σε µεταγενέστερο χρόνο οι ΤΕΛΙΚΕΣ δηλώσεις συµµετοχής.
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση µη διστάσετε να επικοινωνήσετε µε τον Έφορο Κλάδου Προσκοπικού
∆ικτύου Γ.Ε. κ. Γιάννη ∆ρη (τηλ. 6977529882).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Η οικονοµική κατ’ άτοµο συµµετοχή ορίζεται στα πενήντα Ευρώ (€ 50), ενώ βάσει της Εγκυκλίου
21/2011 ισχύει η πρόβλεψη για την νησιωτικότητα, οπότε για τους συµµετέχοντες από τα νησιά η
οικονοµική συµµετοχή ορίζεται στα τριάντα πέντε Ευρώ (€ 35).
Με νεότερη Ανακοίνωση θα ενηµερωθείτε αναλυτικά για τις τελικές δηλώσεις συµµετοχής, καθώς
και άλλες οργανωτικές λεπτοµέρειες.
Ελπίζουµε οι συµµετέχοντες να έχουν την ευκαιρία να γνωριστούν, να ανταλλάξουν εµπειρίες, να
διασκεδάσουν, να συνεργαστούν µε κοινωνικούς φορείς και να βιώσουν την απόλαυση που
προσφέρει η επαφή µε τη φύση σε συνδυασµό µε τη χαρά της εθελοντικής προσφοράς και το κλίµα
της παρέας.
Με προσκοπικούς χαιρετισµούς

Θοδωρής Ν. Κεφαλάς
Γενικός Έφορος

Συνηµµένο: Έντυπο «Κάνω Like στη δράση Π.∆. 2015»

