Αρ. Πρωτ.: 1175/344/Αναπτ.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2018

ΤΕΤΡΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ
Αγαπητέ Κατασκηνωτή,
Είσαι από αυτούς που κάνουν χρόνια κατασκήνωση;
Μήπως κάνεις κατασκηνώσεις τα τελευταία 10 χρόνια ή και λιγότερο;
Ή μήπως, φέτος το καλοκαίρι θα οργανώσεις την πρώτη σου κατασκήνωση;
Σε όποια κατηγορία και αν τοποθετείς τον εαυτό σου, τότε αυτή η Συνάντηση

… είναι και για σένα!
Σε έχει απασχολήσει το πώς στηρίζεται νομικά η κατασκήνωση μας;
Το ότι κάθε μικρός ή μεγάλος κίνδυνος σε μια κατασκήνωση μπορεί να μετρηθεί
οπότε και να αποφευχθεί ή να τύχει ανάλογης διαχείρισης;
Το ότι μια Οδηγική κατασκήνωση μπορεί να ακολουθεί οικολογικό πρότυπο,
μήπως θα σου έδινε ιδέες και λύσεις για την επόμενη κατασκήνωση σου;
MyCamp: η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή που μπορείς να χρησιμοποιήσεις ώστε να
καταθέσεις το έργο σου (project), ολοκληρωμένα αλλά και να δώσεις αξία στην
αξιολόγησή σου. Μήπως σε προβλημάτισε φέτος το καλοκαίρι;
Εάν κάτι από τα παραπάνω ισχύει, τότε αυτή η Συνάντηση

… είναι και για σένα!
Εάν θέλεις να βρούμε μαζί τις λύσεις και να μοιραστούμε τους παραπάνω αλλά και
άλλους προβληματισμούς,
να πάρουμε μια γεύση από την σερραϊκή φύση, κάνοντας μια μοναδική βαρκάδα
στη λίμνη δίπλα από τα βουβάλια,
τότε έλα να βρεθούμε όλοι μαζί στον Οικοπεριηγητή, στη μαγευτική λίμνη Κερκίνη,
στις 2-3 Μαρτίου 2019 γιατί αυτή η Συνάντηση

… είναι και για σένα!
Εσύ όμως, ξέρεις καλύτερα από τον καθένα πως ο καλύτερος προγραμματισμός
είναι αυτός που γίνεται νωρίς!
Γι’ αυτό περιμένουμε την ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής σου
στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZCfj3VysS50qEXU3ikYhYI_
kdqh9hL3ktYGf0urV_CsaYSg/viewform?vc=0&c=0&w=1
συνοδευόμενη από το αποδεικτικό κατάθεσης (κατάθεση στην Alpha Βank
στο λογαριασμό: IBAN GR 87 0140 1200 1200 0200 202 0849
με αιτιολογία κατάθεσης: ΕΚ 1903/ΕΠΩΝΥΜΟ)

Λίγες παραπάνω λεπτομέρειες…
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο και τον Ξενώνα στις
εγκαταστάσεις του Οικοπεριηγητή, δίπλα στη λίμνη, θα ξεκινήσει το Σάββατο,
02/03/2019, στις 9:00 το πρωί και θα τελειώσει το μεσημέρι της Κυριακής,
03/03/2019, στις 15:00.
Το κόστος για όσους δηλώσουν μέχρι τις 18/01/2019 (early booking),
ανέρχεται στα €65, και πρέπει να συνοδεύεται με κατάθεση προκαταβολής €30.
Το υπόλοιπο ποσό (€35) θα πρέπει να εξοφληθεί μέχρι τις 01/02/2019.
Για όσους θέλουν λίγο χρόνο παραπάνω, μπορούν να δηλώσουν
μέχρι τις 01/02/2019 καταθέτοντας ολόκληρο το ποσό των €70.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται:
Δύο διανυκτερεύσεις, για Παρασκευή 1/3 και Σάββατο 2/3/2019.
Γεύματα, προγραμματικά, δραστηριότητα στη λίμνη κ.ά. για το Σάββατο 2/3
και την Κυριακή 3/3/2019.
Για τη μετακίνηση μας:
Θα υπάρχει λεωφορείο που θα ξεκινήσει από την Αθήνα την Παρασκευή και θα
επιβεβαιωθεί με βάση τη ζήτηση.
Το κόστος μεταφοράς δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή.
Περιμένουμε με μεγάλη χαρά τη δήλωση συμμετοχής σου γιατί αυτή η Συνάντηση

…είναι και για σένα!
Καλά Χριστούγεννα!
Η Επιτροπή Κατασκηνώσεων

