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Ξάνθη, 24/5/2018 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 190 

 
 
 

Προς: Βαθμοφόρους ΠΕ ΑΜΘ 
 

Θέμα: 4ο ΤΖΑΜΠΟΡΕΤΟ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (2) 
 

Αγαπητοί μου, 

Σε συνέχεια την Ανακοίνωσης 186/2018 και σε εφαρμογή του Προγραμματισμού της 
Περιφερειακής Εφορείας η Εφορεία Κλάδου Προσκόπων ανακοινώνει τις περαιτέρω 
πληροφορίες του 4ου Τζαμπορέτου Ενωμοταρχών & Υπενωμοταρχών της Περιφέρειάς 
μας. 

ΤΟΠΟΣ 
Η δράση θα διεξαχθεί στο Προσκοπικό Κέντρο Αλκυών. 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Θα ξεκινάει στις 22 Αυγούστου 2018 και θα ολοκληρωθεί το πρωί της Κυριακής 26 
Αυγούστου 2018. 
 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 
Η μεταφορά των Στελεχών από και προς το Προσκοπικό Κέντρο Αλκυών θα γίνει με 
ναυλωμένο λεωφορείο. 
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
Ενήλικα Μέλη 
Μετά από την δήλωση ενδιαφέροντος των ενήλικων μελών που πραγματοποιήθηκε 
τον Μάρτιο, η δήλωση συμμετοχής τους για το 4ο Τζαμπορέτο ΑΜΘ θα πρέπει να γίνει 
σε δύο στάδια: 

 Συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018: 
https://goo.gl/forms/zNwoMLFmF24QRvX63 
 

 Συμπλήρωση της έντυπης αίτησης συμμετοχής, η οποία θα αποσταλεί 
συγκεντρωτικά στο email του κλάδου Προσκόπων, efproskpeamth (@) 
sep.org.gr, μέχρι τις 15 Ιουλίου 2018: 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ (επισυνάπτεται) 

 
 
Πρόσκοποι 
Οι πρόσκοποι  που μπορούν να συμμετέχουν είναι Ενωμοτάρχες & Υπενωμοτάρχες 
των Ομάδων που έχουν ολοκληρώσει την Α’ Γυμνασίου. Για οποιαδήποτε 
διαφοροποίηση θα πρέπει να μιλήσετε προσωπικά με την Αρχηγό του Τζαμπορέτου. 
Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να γίνει σε δύο στάδια: 
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 Συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας (ξεχωριστή για κάθε Πρόσκοπο) μέχρι 
τις 30 Ιουνίου 2018: 
https://goo.gl/forms/YZ4IiDMz1PRGE5bi2 
 

 Συμπλήρωση της έντυπης αίτησης συμμετοχής, η οποία θα αποσταλεί 
συγκεντρωτικά στο email του κλάδου Προσκόπων, efproskpeamth (@) 
sep.org.gr, μέχρι τις 15 Ιουλίου 2018 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ (επισυνάπτεται) 
 

Πρόσκληση Προσκόπου 
Μαζί με την αίτηση συμμετοχής του Προσκόπου θα πρέπει να του δοθεί και η 
πρόσκληση του για το 4ο Τζαμπορέτο Αν. Μ ακεδονίας & Θράκης. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ (επισυνάπτεται) 
 

ΚΟΣΤΟΣ 
Το κόστος κυμαίνεται στα 50€ για κάθε Πρόσκοπο και στα 35€ για κάθε ενήλικο 
μέλος, το οποίο περιλαμβάνει την μετακίνηση, διαμονή, διατροφή, αναμνηστικά και 
υλικά κατασκήνωσης/προγράμματος. 
Η κατάθεση των χρημάτων θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 15 Ιουλίου 2018 
συγκεντρωτικά στον λογαριασμό ALPHA BANK με IBAN: 
GR8901409010901002101004291 και αιτιολογία π.χ. 3oΣΠΔΡΑΜΑΣ-15ΑΤΟΜΑ 
(στην κατάθεση συμπεριλαμβάνονται ανήλικα και ενήλικα μέλη του Συστήματος) 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ 
Στον πίνακα πληροφοριών την Ομάδας καλό είναι να υπάρχει η αφίσα του 
Τζαμπορέτου που προτρέπει τα Στελέχη να πάρουν μέρος. 

ΑΦΙΣΑ (επισυνάπτεται) 

Επίσης σας δίνεται και το logo του Τζαμπορέτου για οποιαδήποτε χρήση. 
LOGO (επισυνάπτεται) 

Τέλος θα υπάρχει το site 4tzamporetto@wordpress.com αλλά και το facebook page 
4ο Τζαμπορέτο Αν. Μακεδονίας – Θράκης για πληροφόρηση όλων μας. 
 
Καλώ λοιπόν όλα τα ενήλικα μέλη να γίνουν αρωγοί της δράσης στις Ομάδες μας και 
συγκεκριμένα στα Στελέχη μας ώστε κανένα παιδί να μην στερηθεί το προσκοπικό 
παιχνίδι. Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στην προετοιμασία & διεξαγωγή του 4ου 

Τζαμπορέτου Αν. Μακεδονίας & Θράκης με στόχο οι εμπειρίες που θα δώσουμε στα 
παιδιά να είναι πλούσιες, ποιοτικές και προσκοπικές ώστε να μείνουν χαραγμένες 
στην καρδιά τους.  

 

Με προσκοπικούς χαιρετισμούς, 

 

 
 
 
Σωτήριος Δ. Στόικος 
Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων  
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης   
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