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Μονοήμερη εκδρομή λήξης για τα Κυκλάμινα στην Βραώνα!
Αγαπητή φίλη, Χριστός Ανέστη!
Έφτασε ο καιρός για μια αξέχαστη εκδρομή στην κατασκήνωση των Χριστιανικών Μαθητικών Ομάδων, στη
Βραώνα! Όλο το χειμώνα περιμένει να ανοίξει την αγκαλιά της για εμάς. Πάμε να χαρούμε τη φύση με τις φίλες
μας και να περάσουμε όμορφες στιγμές!
Θα έχουμε την ευκαιρία να εκκλησιαστούμε στον Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρα, στον χώρο της
Αδελφότητας Θεολόγων «η ΖΩΗ», στην Αγία Παρασκευή, κι, αφού φάμε πρωινό να αναχωρήσουμε για τη
Βραώνα.

Γι’ αυτό φοράμε τα κυριακάτικά μας ρούχα
κι έχουμε μαζί μας:
* φόρμα γυμναστικής,
* άνετα αθλητικά παπούτσια
*ζακέτα
*αντηλιακό και καπέλο για τον ήλιο
*παγούρι ή ένα μπουκαλάκι νερό
*φαγητό για δεκατιανό και για μεσημεριανό
* το καλύτερο χαμόγελό μας, πολύ-πολύ κέφι!
Σε περίπτωση βροχής, υπάρχει η τραπεζαρία μας και άλλοι χώροι της
κατασκήνωσης να μας φιλοξενήσουν.
Πότε; ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2018

Αναχώρηση: 7:30 Ελευσίνα, 8:00π.μ.Σταθμό Λαρίσης (οδός Δηλιγιάννη), 08:10π.μ. από
Εθνική Άμυνα . Τα παιδιά της Αγίας Παρασκευής του Αμαρουσίου και των βορείων
προαστίων θα μας συναντήσουν στο εκκλησάκι.
Επιστροφή: περίπου στις 6:00μ.μ. στην Αγία Παρασκευή (στα intersport), ακολούθως
στην Εθνική Άμυνα, στο Σταθμό Λαρίσης στις 6:30μ.μ. και στην Ελευσίνα στις 7:30μ.μ.
Δηλώσεις συμμετοχής: με την έγκριση των γονέων σου θα πρέπει να δηλώσεις συμμετοχή δίνοντας στην
ομαδάρχισσά σου 12ευρώ μαζί με το απόκομμα της δήλωσης (βλ. παρακάτω) συμπληρωμένο το αργότερο
μέχρι τη συνάντηση της ομάδας σου, το Σάββατο 12 Μαΐου.

Πληροφορίες: 6908205718 (κα. Δέσποινα Λεμάνη)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ
Ο/Η …………………………………………………………… γονέας – κηδεμόνας της …………………………………………………., μαθήτριας
της ………… τάξης ………………… που παρακολουθεί την ομάδα ………………………………………………, δηλώνω υπεύθυνα ότι
επιτρέπω τη συμμετοχή του παιδιού μου στη μονοήμερη εκδρομή των Χριστιανικών Μαθητικών Ομάδων που θα
πραγματοποιηθεί στις 20 Μαΐου στην Κατασκήνωση των Χ.Μ.Ο. στη Βραώνα Αττικής.
Ο/Η δηλ……..

(Υπογραφή)
Κινητό τηλέφωνο κηδεμόνα:………………………………………………………………………………………………………………
Σημείο επιβίβασης του παιδιού στο πούλμαν:…………………………………………………………………………………..

