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Αγαπητέ / η φίλε /η ,
Σε λίγες μέρες ξεκινάει η εκδρομή, που όλοι περιμέναμε και δεν είναι άλλη από την εκδρομή της Πρότυπης
Ομάδας .
Σε αυτή την εκδρομή παίρνουν μέρος τα στελέχη των Ομάδων, δηλαδή οι Ενωμοτάρχες και οι Υπενωμοτάρχες, με
σκοπό να μάθουν και να αποκτήσουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να οργανώσουν και να κάνουν καλύτερη την
ενωμοτία τους.
Εκτός όμως από τις γνώσεις και τις εμπειρίες που θα σου μεταδώσει η συμμετοχή σου σε αυτή την εκδρομή, θα σου
δώσει την ευκαιρία να γνωρίσεις νέους φίλους και να δεθείς ακόμη περισσότερο με την ενωμοτία σου.
Ετοιμάσου λοιπόν, άκου προσεκτικά και βοήθησε να οργανωθεί και να προετοιμαστεί καλά η ενωμοτία σου για
αυτή την εκδρομή για να ζήσετε όλοι μαζί μια ανεπανάληπτη εμπειρία.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η ενωμοτία σου θα πρέπει να στήσει τις παρακάτω κατασκευές:
Σκηνές
Τρίποδο
Περίφραξη
Πύλη
Σακιδιοθήκη
Πρωτότυπη κατασκευή
Χώρος μαγειρείου

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Κάθε ενωμοτία πρέπει να ετοιμάσει μόνη της το βραδινό γεύμα του Σαββάτου, αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να
ετοιμάσετε:
Διαιτολόγιο
Ποσοτολόγιο
Προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων
Τις αποδείξεις από όλα τα έξοδα θα τις περάσετε στο βιβλίο ταμείου της ενωμοτίας σας.
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ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ
Κατασκηνωτικά εφόδια
Υπνόσακος
Υπόστρωμα
Φακός με εφεδρικές μπαταρίες
Ρουχισμός
Πλήρη προσκοπική στολή
2 αθλητική φόρμα
2 φούτερ
1 αλλαξιά εσώρουχα
2 αλλαξιές κάλτσες (εκτός από τις
προσκοπικές)
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ
Μπουφαν
Fleece ζακέτα
1 ζευγάρι παπούτσια

Είδη καθαριότητας
Οδοντόκρεμα-οδοντόβουρτσα
Πετσέτα προσώπου
Χαρτί υγείας
Σακούλες νάιλον για τα άπλυτα
Είδη εστίασης
Καραβάνα
Μαχαίρι-πιρούνι-κουτάλι
Ποτήρι
Παγούρι με νερό

ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΤΟ ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ !!!

ΕΝΩΜΟΤΙΑΚΑ ΕΦΟΔΙΑ
Σκηνές (ανάλογα με τα μέλη της ενωμοτίας)
Ενωμοτιακό φαρμακείο
Σχοινιά συνδέσεων
Πτυοσκάπανο
Αγροτικό νάιλον
Τέντες
Βαριοπούλα
Πασάλοι κατασκευών
Λάμπα θυέλλης (+ σπίρτα, αναπτήρας,
παραφινέλαιο)

Σκεύη μαγειρικά
Κοντάρια
Γραφική ύλη
Πυξίδες
Βιβλία ενωμοτίας
Σακούλες σκουπιδιών
Σαπούνι
Σφουγγάρι
Γκαζάκια και εστίες

ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΟΠΟΤΘΕΤΗΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΜΟΤΙΑΣ !!!

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΙΣ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ........

