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Αγαπητή φίλη,  

Για να ξεκινήσει δυναμικά η νέα χρονιά, οι Χ.Μ.Ο. διοργανώνουν την καθιερωμένη διήμερη εκδρομή – 
εξόρμηση αγάπης.. Φέτος, έχουμε και πάλι την ευκαιρία να μεταδώσουμε και στους γύρω μας την 
χαρά και την ευλογία που φέρνουν μαζί τους τα Χριστούγεννα, αλλά και να περάσουμε αξέχαστες 
στιγμές με όλες τις αγαπημένες μας φίλες. 

Τιμή εισιτηρίου: 55 ευρώ (περιλαμβάνει όλες τις μετακινήσεις με το πούλμαν, τη διαμονή στο 
ξενοδοχείο (διανυκτέρευση και πρωινό) και μικρή συμβολή στα δώρα που θα προσφέρουμε στις 
εξορμήσεις μας).  

Να μην ξεχάσω: 

✓ Να οργανώσω σωστά τα φροντιστήρια και τα μαθήματά μου, για να μπορέσω να συμμετάσχω. 

✓ Να μιλήσω με τους γονείς μου και να φέρω συμπληρωμένη τη δήλωση στην ομαδάρχισσα μου το 

αργότερο μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή (εφόσον υπάρχουν ακόμα κενές 

θέσεις). 

✓ Μαζί με την υπογεγραμμένη δήλωση να φέρω και προκαταβολή 40€ (η οποία δεν επιστρέφεται). 

✓ Να εξοπλιστώ με ζεστά ρούχα, αδιάβροχο πανωφόρι, μπότες κλπ. 

✓ Να έχω μαζί μου φαγητό για την πρώτη μέρα (και για την δεύτερη, αν θέλω) και χρήματα για ό,τι 

άλλο θα χρειαστώ.  

✓ Και πάνω από όλα, να φέρω μαζί μου το χαμόγελό μου και τη διάθεση για παιχνίδι, τραγούδι 

και προσφορά. 

• Δηλώνω συμμετοχή όσο πιο σύντομα γίνεται, γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μόλις 

συμπληρωθούν τα 50 άτομα, θα τηρηθεί λίστα αναμονής με σειρά προτεραιότητας και εφόσον 

ο αριθμός είναι επαρκής, θα κλειστεί και δεύτερο πούλμαν.  

 

Το αναλυτικό πρόγραμμα, καθώς και περισσότερες πληροφορίες, θα δοθούν αμέσως μετά τη 

Χριστουγεννιάτικη γιορτή. Πληροφορίες: Χονδροπούλου Αλεξία, 6993951518. 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ 

Ο/Η................................................................................................γονέας-κηδεμόνας της 

........................................................................., μαθήτρια της...........τάξης..................,που 

παρακολουθεί την ομάδα...................,δηλώνω υπεύθυνα ότι επιτρέπω τη συμμετοχή του 

παιδιού μου στη διήμερη εκδρομή των Χριστιανικών Μαθητικών Ομάδων που θα 

πραγματοποιηθεί στις 3 & 4 Ιανουαρίου του 2020 στην Σπάρτη, Λακωνία. 

Ο/Η δηλ........  

 

(υπογραφή γονέα-κηδεμόνα) 

Κινητό τηλέφωνο κηδεμόνα:................................................................................................ 

Σημείο επιβίβασης του παιδιού στο πούλμαν:..................................................................... 

 


