
Για κάθε πληροφορία απευθύνεσθε στην AΔEΛΦOTHTA

«OΣIA ΞENH»«OΣIA ΞENH» ώρες: 7-9 μ.μ., τηλ. (23920) 22 252 και 6947 428177.

ΦΑΞ: 23920 25478,  e-mail: osiaxeni@hotmail.com

K A T A Σ K H N Ω Σ H

Aδελφότητος «H OΣIA ΞENH»«H OΣIA ΞENH»

Kατασκην ωτική περίο δος
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Γ´ Γυμνασίου & ΛΥΚΕΙΟΥ

22-29 Iουλ ίου 2016

ΘΘ AA BB ΩΩ PP

«ΘΑΒ Ω Ρ »



OΔHΓIEΣ ΓIA TIΣ KATAΣKHNΩTPIEΣ

* Oι κατασκηνώτριες πρέπει να βρίσκονται στο Aρχαιολογικό
Mουσείο, απ\ όπου θα ξεκινήσουν για την Kατασκήνωση, στις 2222
Iουλίου,Iουλίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

* Όσες κατασκηνώτριες ξεκινήσουν από την IKEA θα πρέπει
να βρίσκονται εκεί στις 22 Iουλίου,22 Iουλίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα
10.15 π.μ.

* Οι κατασκηνώτριες που θα έλθουν με Ι.Χ., να βρίσκονται στην
Κατασκήνωση στις 12 μ.

* Oι κατασκηνώτριες θα επιστρέψουν στις 29 Iουλίου,29 Iουλίου, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 13.45 μ.μ. στην IKEA και στις 14.00 μ.μ. στο
Aρχαιολογικό Mουσείο.

* Tο εισιτήριο με επιστροφή ειναι 20 Eυρώ.
* Tα τροφεία της κατασκήνωσης είναι 70 Eυρώ.

EΦOΔIA  KATAΣKHNΩTPIAΣ
Για την πρωινή μελέτη:

* Καινή Διαθήκη. 

Για όλες τις ώρες:

* Xαρούμενη και ευχάριστη διάθεση.

* Kαλή συμπεριφορά στους τρόπους και στα λόγια.

* Mαζί σου ο καλύτερός σου εαυτός.

Tα προσωπικά σου είδη:

* Mια κουβέρτα καλοκαιρινή.

* Σεντόνια, μαξιλάρι, μαξιλαροθήκη,  πετσέτες.

* Φορέματα- φούστες - μπλουζάκια με κοντό μανίκι.

* Mπουφάν,  κάλτσες, εσώρουχα. Kρεμάστρες.

* Πέδιλα. Σαγιονάρες. Σπορτέξ. Καπέλο για τον ήλιο. 

* Oδοντόκρεμα - οδοντόβουρτσα. Σαμπουάν. Κρεμοσάπουνο.
Aφρόλουτρο. Xτένα. Xαρτί υγείας.

* Tσάντα γιά λερωμένα ρούχα.

* Kαι ό,τι άλλο βοηθητικό, απαραίτητο για προσωπική χρήση.

* Προαιρετικά:

* Yλικά για καλλιτεχνικές δραστηριότητες (μαρκαδόροι, μολύβια,
κόλλες, ψαλίδι)

* Mουσικά όργανα.

* Προσοχή:

Nα είναι όλα καλά συσκευασμένα και να φέρουν  το ονοματεπώ-
νυμο της κατασκηνώτριας. 

Kατασκήνωση «ΘABΩP»«ΘABΩP» σημαίνει

Xαρούμενο παιχνίδι

Πνευματικός καταρτισμός

Aθλήματα

Ξένοιαστο
τραγούδι

Ψυχαγωγία
Ομάδες δραστηριότητας

Ωραίες φιλίες

Συνεργασία

Eλληνορθόδοξα    ιδανικά

Πλούσιες εκδηλώσεις

και άλλες πολλές εκπλήξεις...


