
 

 

 

 

ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΤΖΑΜΠΟΡΙ ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΑΙ 

ΝΑ:  

• γνωριστούν Πρόσκοποι και Ανιχνευτές από όλη την 
Κύπρο, αλλά και από το εξωτερικό, και να 
δημιουργηθούν νέες φιλίες  

• εμπλουτιστεί η δράση των Ενωμοτιών και των Ομίλων  

• αποκτήσουν οι Βαθμοφόροι νέες ιδέες και εμπειρίες 
για την εφαρμογή του προγράμματος  

• γίνει περισσότερα αισθητή η παρουσία της 
Προσκοπικής κίνησης   

 

ΕΝΩΜΟΤΙΕΣ / ΟΜΙΛΟΙ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ  

Οι Πρόσκοποι και οι Ανιχνευτές θα ανήκουν σε Ενωμοτίες ή 
Ομίλους αντίστοιχα, οργανωμένοι σύμφωνα με το Σύστημα 
κατ’ Ενωμοτία. Κάθε Ομάδα θα αποτελείται από πέντε 
Ενωμοτίες / Ομίλους των 7 – 9 Προσκόπων / Ανιχνευτών και 
από ένα Συνοδό Βαθμοφόρο. Στο σύνολο της η κάθε Ομάδα θα 
έχει ένα Αρχηγό και τέσσερεις Υπαρχηγούς, ορίζοντας τα μέλη 
της μέχρι τα πενήντα άτομα. Σκοπός είναι οι Ενωμοτίες / Όμιλοι 
να αποτελούνται από Προσκόπους / Ανιχνευτές και συνοδό 
Βαθμοφόρο από το ίδιo Σύστημα. Εντούτοις, επειδή κάτι τέτοιο 
ενδέχεται να μην είναι απόλυτα εφικτό, θα χρειαστεί να 
δημιουργηθούν Ενωμοτίες / Όμιλοι που θα αποτελούνται από 
μέλη προερχόμενα από διαφορετικά Συστήματα. Σε κάθε 
περίπτωση όμως, για να επιτραπεί η συμμετοχή οποιασδήποτε 
Ενωμοτίας θα πρέπει σε αυτή να υπάρχει  συνοδός 
Βαθμοφόρος.  
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  

Το δικαίωμα συμμετοχής για Προσκόπους και Ανιχνευτές έχει 
καθοριστεί στα 60 ευρώ και καλύπτει την πλήρη διατροφή των 
συμμετεχόντων, την αγορά υλικών προγράμματος, τα 
μετοφορικά και τα αναμνηστικά της δράσης.  Για συμμετοχή 
στο επιτελείο του Τζάμπορι το ποσό έχει καθοριστεί στα 30 
ευρώ. (Το ποσό για τους βαθμοφόρους θα καταβληθεί σε μία 
δόση το αργότερο μέχρι τις 31/5/18).  
 

 

 

 

 
Το ποσό των 60 ευρώ θα πρέπει να πληρωθεί σε δύο δόσεις 
ως εξής:  
 
Α’ δόση  25 ευρώ  μέχρι 30/04/2018  (μαζί με τη    
                                                δήλωση συμμετοχής) 
 
Β’ δόση  35 ευρώ  μέχρι 31/05/2018  
 
Η πληρωμή του ποσού θα πρέπει να γίνει είτε απ’ ευθείας στο 
λογιστήριο του Σώματος ή με κατάθεση στον τραπεζικό 
λογαριασμό του Σώματος Προσκόπων Κύπρου: 
 
Τράπεζα Κύπρου Αρ. Λογαριασμού: 0136-05-002034 
ΙΒΑΝ Νο.: CY 17002001360000000500203400 
SWIFT BIC BCYPCY2N 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  

Οι Πρόσκοποι και Ανιχνευτές οι οποίοι θα συμμετάσχουν στο 
Παγκύπριο Τζάμπορι θα πρέπει να:  
 

• έχουν δώσει την Προσκοπική τους Υπόσχεση και να 
είναι μέλη του Σώματος με τακτοποιημένη την 
εγγραφή τους για το έτος 2017 – 2018  

• έχουν συμπληρώσει το ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

• έχουν καταβάλει την οικονομική συμμετοχή τους στο 
Τζάμπορι μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες  
 

Σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής μέτά την 31η Μαΐου 
2018, κανένα ποσό δε θα επιστρέφεται, εκτός εαν η ακύρωση 
γίνει λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας.  
 
Το έντυπο δήλωσης συμμετοχής είναι ατομικό και 
συμπληρώνεται από τον κάθε Πρόσκοπο / Ανιχνευτή. 
Συγκεντρωτικός κατάλογος συμμετοχών ανά Σύστημα θα 
συμπληρωθεί ηλεκτρονικά πατώντας ΕΔΩ.    

Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχής Κατασκηνωτή  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAkaXYqF2lopXVHIChlKa-7R4u_fQS1Asxpc9ALvpoZ2GHsg/viewform


 

 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

ΣΥΣΤΗΜΑ   ΕΠ. ΕΦΟΡΕΙΑ  

ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ  

Α.Δ.Τ.  
ΑΡ. ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ 

ΜΗΤΡΩΟΥ  
 

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ   ΣΤΑΘ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

E-MAIL  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΑ / ΚΗΔΕΜΟΝΑ  

ΟΝΟΜΑTΕΠΩΝΥΜΟ  

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ   ΣΤΑΘ.ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

E-MAIL  

ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
Αναφέρετε ένα άλλο πρόσωπο πέρα από το άτομο που δηλώθηκε ως γονέας / κηδεμόνας 

ΟΝΟΜΑTΕΠΩΝΥΜΟ  

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ   ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ  

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ  

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟ 

ΦΑΡΜΑΚΟ 
 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΟΝΕΑ / ΚΗΔΕΜΟΝΑ  

Βεβαιώνω την ακρίβεια των παραπάνω ατομικών στοιχείων και εγκρίνω τη συμμετοχή του παιδιού 

μου στο 6ο Παγκύπριο Προσκοπικό Τζάμπορι 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΟΝΕΑ / 

ΚΗΔΕΜΟΝΑ  

 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

* Το ατομικό έντυπο δήλωσης συμμετοχής παραδίδεται συμπληρωμένο μαζί με το τίμημα συμμετοχής στον 

Αρχηγό Ομάδας / Κοινότητας.  

Μέγας Χορηγός:                      Στρατηγικός  
                                                    Συνεργάτης: 

 


