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ΑΠΟ

:

Εφορεία Κλάδου Προσκόπων

ΠΡΟΣ

:

- Αρχηγούς & Υπαρχηγούς Οµάδων Προσκόπων
- Εφόρους Κλάδου Προσκόπων

ΚΟΙΝ.

:

- Αρχηγούς Συστηµάτων
- Περιφερειακούς & Τοπικούς Εφόρους
- Εφόρους Γενικής Εφορείας

ΘΕΜΑ

:

9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΖΑΜΠΟΡΕΤΟ ΕΝΩΜΟΤΑΡΧΩΝ

Αγαπητοί µου,
Σε υλοποίηση του Προγράµµατος ∆ράσης 2013–2015 της Γενικής Εφορείας, µε ιδαίτερη χαρά σας
ανακοινώνουµε τη διεξαγωγή του 9ου Πανελλήνιου Τζαµπορέτο Ενωµοταρχών.
∆έκα χρόνια µετά τη διεξαγωγή του προηγούµενου, οι Ενωµοτάρχες και Υπενωµοτάρχες των Οµάδων
θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν όλοι µαζί κάτω από τα αστέρια του Παρνασσού και να βιώσουν νέες
προσκοπικές εµπειρίες, που θα µεταφέρουν στις Ενωµοτίες τους. Όλοι µαζί, µια παρέα, θα ζήσουµε
µοναδικές στιγµές περιπέτειας, που θα χαραχτούν για πάντα στην καρδιά και το µυαλό µας και θα µας
ακολουθούν σε όλη τη ζωή µας.
Αυτές τις δυνατές στιγµές, σας καλούµε να ζήσουµε όλοι µαζί στο 9ο Πανελλήνιο Τζαµπορέτο
Ενωµοταρχών, που θα πραγµατοποιηθεί από 18 έως 23 Αυγούστου 2015, στο Προσκοπικό
Κέντρο «∆ηµήτρης ΡΑΝ Αλεξάτος», στην Περδικόβρυση Παρνασσού.
Το Τζαµπορέτο απευθύνεται στα Στελέχη των Ενωµοτιών (Ενωµοτάρχες και Υπενωµοτάρχες) της
προσκοπικής περιόδου 2014-15, στους Βαθµοφόρους του Κλάδου Προσκόπων καθώς και σε κάθε
Βαθµοφόρο ή Μέλος Προσκοπικού ∆ικτύου που επιθυµεί να συµβάλλει στην υλοποίηση της δράσης.
Το ποσό της συµµετοχής ορίζεται στα € 90 για τους Ενωµοτάρχες και Υπενωµοτάρχες, στα € 75 για
τους Βαθµοφόρους που θα συνοδεύουν Ενωµοτίες και στα € 60 για τους Βαθµοφόρους ή Μέλη
Προσκοπικού ∆ικτύου του Κεντρικού Αρχηγείου. Για τα Στελέχη και τους Βαθµοφόρους που
προέρχονται από νησιά, ισχύει η µείωση της συµµετοχής λόγω νησιωτικότητας, δηλαδή € 63 για τους
Ενωµοτάρχες και Υπενωµοτάρχες, στα € 52 για τους Βαθµοφόρους που θα συνοδεύουν Ενωµοτίες και
στα € 42 για τους Βαθµοφόρους ή Μέλη Προσκοπικού ∆ικτύου του Κεντρικού Αρχηγείου.
Η µετακίνηση από και προς την Αµφίκλεια θα οργανωθεί µε µέριµνα των Περιφερειακών Εφορειών και
δεν περιλαµβάνεται στην κατ’ άτοµο συµµετοχή. Η µετακίνηση από την Αµφίκλεια στο Προσκοπικό
Κέντρο «∆ηµήτριος ΡΑΝ Αλεξάτος» κατά την άφιξη και αντίστροφα κατά την αναχώρηση, θα καλυφθεί
από τη δράση.
ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 1, 116 35 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 2107290046, FAX 2107236561
Το ΣΕΠ έχει πιστοποιηθεί σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2008

Να σηµειωθεί ότι, το Τζαµπορέτο είναι µια δράση που αφορά αποκλειστικά τους Ενωµοτάρχες και τους
Υπενωµοτάρχες µιας Οµάδας και σε καµία περίπτωση δεν αντικαθιστά την κατασκήνωση.
Σύντοµα, µε νεώτερη ανακοίνωση, θα ενηµερωθείτε αναλυτικά για τον τρόπο δήλωσης συµµετοχής και
άλλες οργανωτικές λεπτοµέρειες.
Μέχρι να ανταµώσουµε όλοι µαζί, σας υπεθυµίζουµε το «δράσe!», το πανελλήνιο διαδικτυακό παιχνίδι
του Κλάδου Προσκόπων για τα Στελέχη των Ενωµοτιών (Αν.ΓΕ 103/2014), το οποίο θα κορυφωθεί στο
Τζαµπορέτο!
Με Προσκοπικούς χαιρετισµούς

Θοδωρής Ν. Κεφαλάς
Γενικός Έφορος

