«μιᾷ ψυχῇ συναθλοῦντες
τῇ πίστει τοῦ εὐαγγελίου»
(Φιλιπ. 1,27)

Τα ψέματα τελείωσαν, η ώρα για εκδρομή για τις μαθήτριες των Χριστιανικών Μαθητικών
Ομάδων Γυμνασίου – Λυκείου επιτέλους έφτασε!

Πότε: Κυριακή 2 Απριλίου 2017
Εκκίνηση: ώρα 7:10 π.μ. από την Αγία Παρασκευή (ρεύμα προς Αθήνα, στο σημείο που βρισκόταν το
κατάστημα: Ηλεκτρονική), 7:30 π.μ. από το Σταθμό Λαρίσης και 7:55 π.μ. από την Ελευσίνα.
Επιστροφή: ώρα 7:15 μ.μ. στην Ελευσίνα, 7:40 μ.μ. στο Σταθμό Λαρίσης και 7:55 μ.μ. στην
Αγία Παρασκευή (οι ώρες είναι κατά προσέγγιση, θα εξαρτηθεί από την κίνηση που θα
συναντήσουμε στο δρόμο).
Προορισμός: Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Μακρυνού, Κέντρο Ελληνισμού Δαμιανός, στο Σχίνο
Αλεποχωρίου.
Η μέρα ξεκινάει με Θεία Λειτουργία στο Μοναστήρι. Γι’αυτό ξεκινάμε με κυριακάτικο
ένδυμα. Ακολουθούν: ξενάγηση στη μονή, παιχνίδι στο δάσος, επίσκεψη και ξενάγηση στο κέντρο
Ελληνισμού Δαμιανός, όπου μεταξύ άλλων υπάρχει ροδόκηπος με 700 είδη τριανταφυλλιάς, περίπατος
στην παραλία του Αλεποχωρίου. Εξυπηρετεί να έχουμε μαζί μας αθλητικά ρούχα και παπούτσια για να
μπορούμε να συμμετέχουμε με άνεση στο παιχνίδι και στις αθλητικές δραστηριότητες στο Κέντρο
Ελληνισμού.
Εισιτήριο: 15 ευρώ. Η δήλωσή σου γίνεται δεκτή, εφόσον καταβάλεις το αντίτιμο του εισιτηρίου, το οποίο
δεν επιστρέφεται & την υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη.
Εφόδια:



Απαραίτητα: πρωινό & μεσημεριανό φαγητό,
καπέλο, παγούρι – μπουκαλάκι με νερό,
Προαιρετικά: μπάλα, παιχνίδια

Δήλωσε στην ομαδάρχισσά σου στην ομάδα έως και
18/3/2017 ή στη κ. Χονδροπούλου στις 5/3, 11/3 &
18/3 16:00 – 18:30 μ.μ. στο Καρύτση 14.
Πληροφορίες για τις δηλώσεις: κ. Χονδροπούλου 6993951518.
Γενικές πληροφορίες: κ. Ζαφειροπούλου 6937601383.

Με αγάπη Χριστού
Από τη διεύθυνση των Χ.Μ.Ο.

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 2 Απριλίου 2017.
Ο/Η δηλ……..
Κινητό τηλ. κηδεμόνα:……………………………. Σημείο επιβίβασης του παιδιού στο πούλμαν:………………………………

