ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ
Αθήνα, 8 Ιουλίου 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 76
ΑΠΟ

:

Εφορεία Κλάδου Ανιχνευτών

ΠΡΟΣ

:

- Αρχηγούς και Υπαρχηγούς Κοινοτήτων Ανιχνευτών

- Εφόρους Κλάδου Ανιχνευτών Περιφερειακών Εφορειών
- Εφόρους Προσκοπικού Προγράμματος Τοπικών Εφορείων
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

- Αρχηγούς Συστημάτων
- Περιφερειακούς Εφόρους
- Εφόρους Γενικής Εφορείας

ΘΕΜΑ

3η Πανελλήνια Συνάντηση Βαθμοφόρων Κλάδου Ανιχνευτών

:

Αγαπητοί µου,
Σε υλοποίηση του Προγράμματος Δράσης 2015 – 2017 της Γενικής Εφορείας, η Εφορεία Κλάδου
Ανιχνευτών Γ.Ε. διοργανώνει την 3η Πανελλήνια Συνάντηση Βαθμοφόρων Κλάδου Ανιχνευτών, η
οποία θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 1 & 2 Οκτωβρίου 2016 στο Ορειβατικό καταφύγιο
«Μ. Νικολάου», στο όρος Δίρφη στην Εύβοια.
Η δράση αυτή αποτελεί μια ευκαιρία να συναντηθούμε η μεγάλη «παρέα» όλων των Βαθμοφόρων
που παίζουν και βιώνουν άμεσα το ανιχνευτικό παιχνίδι. Τις δύο αυτές ήμερες θα ζήσουμε ένα
προσκοπικό διήμερο γεμάτο ανιχνευτική δράση και ψυχαγωγία για να ....γνωριστούμε ακόμα
καλύτερα! Θα συζητήσουμε για θέματα που µας απασχολούν για τις Κοινότητες και τους
Ανιχνευτές µας, αλλά και για την 5η Πανελλήνια Δράση Ανιχνευτών, την Ελπίδα 2017.
Στη 3η Πανελλήνια Συνάντηση Βαθμοφόρων Κοινοτήτων Ανιχνευτών μπορούν να συμμετάσχουν
όλοι οι Βαθμοφόροι Κοινοτήτων ή Αρχηγοί Συστημάτων που ασκούν καθήκοντα Αρχηγού
Κοινότητος, οι Έφοροι Κλάδου Ανιχνευτών Περιφερειακών Εφορειών και οι Έφοροι Προσκοπικού
Προγράμματος των Τοπικών Εφορειών, αρκεί να υποβάλλουν μέχρι τις 21 Αυγούστου 2016, τη
συνημμένη Αίτηση Συμμετοχής (e-mail: giorgosaueb@gmail.com).
Κάθε συμμετέχων θα συνδράμει στη δράση µε το ποσόν των είκοσι πέντε Ευρώ (€ 25), το οποίο
καλύπτει δαπάνες χώρου, προγράμματος, αναμνηστικών, πλήρους διατροφής. Έχει προβλεφθεί
ένα ποσό να καλύψει μέρος ή και ολόκληρο το κόστος μετακίνησης (για όσους επιθυμούν) από
κεντρικά σημεία της Χαλκίδας, ανάλογα µε τις συμμετοχές. Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να
συνοδεύεται από το φωτοαντίγραφο κατάθεσης στο λογαριασμό υπ’ αριθ. 362-002002-004878
(ΙΒΑΝ: GR02 0140 3620 3620 0200 2004 878) της ALPHABANK (στην αιτιολογία πρέπει να
αναγραφεί «3ΣΑ-ΕΠΩΝΥΜΟ»), ολόκληρου του ποσού συμμετοχής.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε µε τον Αναπληρωτή Έφορο Κλάδου
Ανιχνευτών Γ.Ε. κ. Γιώργο Μούρτζο (6978766654). Σύντομα θα λάβετε ενημερωτικό διαφημιστικό υλικό και περισσότερες λεπτομέρειες για τη δράση.

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

Ελπίζουμε µε τη δική σας συμμετοχή να συμβάλλετε στην επιτυχία της συνάντησής µας και να
επαναληφθεί η επιτυχία των προηγουμένων Συναντήσεων. Εμείς µε τη σειρά µας σας
υποσχόμαστε ένα όμορφο διήμερο γεμάτο φύση, προσκοπική τεχνική, περιπέτεια και ψυχαγωγία.
Καλή αντάμωση!
Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς

Θοδωρής Ν. Κεφαλάς
Γενικός Έφορος

