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Πεξηερόκελα:
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Τν Καηαζθελσηηθό Κέληξν Βαβαηζηληάο βξίζθεηαη ζηελ είζνδν ηνπ ρσξηνύ Βαβαηζηληά ζε έλαλ
πεπθόθπην ρώξν, ζε πςόκεηξν γύξσ ζηα 800 κέηξα θαη ζε απόζηαζε γύξσ ζηα 50 ρηιηόκεηξα από ηε
Λάξλαθα (ζπληεηαγκέλεο Β34.889445, Α33.229689).
Ο ρώξνο ζηνλ νπνίν είλαη θηηζκέλε ε Καηαζθήλσζε έρεη έθηαζε 22,4 δεθάξηα, αλήθεη ζην Κξάηνο θαη
έρεη εθκηζζσζεί ζην Σώκα Πξνζθόπσλ Κύπξνπ από ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην ην 1997 γηα 16 ρξόληα κε
ηε δπλαηόηεηα αλαλέσζεο ηεο εθκίζζσζεο γηα άιιεο δπν δεθαεμαεηίεο.
Η Καηαζθήλσζε έρεη αλεγεξζεί από ηελ Δπαξρηαθή Πξνζθνπηθή Δπηηξνπή Λάξλαθαο κε ηελ αξσγή ηνπ
Σπλδέζκνπ Παιαηώλ Πξνζθόπσλ Λάξλαθαο. Έρεη απνπεξαησζεί ην 2011.

2. ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ: ΓΡΑΔΙ-ΚΑΣΑΚΗΝΩΔΙ-ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΙΚΟΙ ΥΩΡΟΙΚΑΝΟΝΔ ΑΦΑΛΔΙΑ
Σην Καηαζθελσηηθό Κέληξν ηεξνύληαη όιεο νη πξόλνηεο ηνπ Δζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ ΓξάζεηοΚαηαζθελώζεηο-Καηαζθελσηηθνί ρώξνη-Καλόλεο Αζθάιεηαο, θαζώο επίζεο θαη νη γεληθέο νδεγίεο ηεο
Γεληθήο Δθνξείαο. Κάζε Σύζηεκα ή Δπαξρηαθή Δθνξεία, κε ηελ αίηεζή ηνπο δεζκεύνληαη ζηελ πηζηή
θαη απόιπηε εθαξκνγή ηνπο.

3. ΚΟΠΟ - ΔΠΟΠΣΔΙΑ - ΓΙΟΙΚΗΗ
Τν Καηαζθελσηηθό Κέληξν Βαβαηζηληάο, όπσο θαη όια ηα Καηαζθελσηηθά Κέληξα ηνπ Σώκαηνο, έρνπλ
σο ζηόρν ηνπο ηε δεκηνπξγία, ππνζηήξημε θαη πξναγσγή ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Σ.Π.Κ. Οη εθπαηδεύζεηο, νη εθδξνµέο, νη θαηαζθελώζεηο θαη ε αλάπηπμε
πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο, απνηεινύλ ηνλ πξσηεύνληα θαη βαζηθό ιόγν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.
Η επνπηεία γίλεηαη από ηλ Γεληθή Δθνξεία ηνπ Σ.Π.Κ. θαη ε δηνίθεζε από Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή, ε
νπνία απαξηίδεηαη από ηνπο αθόινπζνπο:







Τν Σύκβνπιν Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο θαη Υιηθνύ ή άιιν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ
Σ.Π.Κ., πνπ νξίδεηαη από απηό.
Τνλ Έθνξν Καηαζθελώζεσλ ηεο Γεληθήο Δθνξείαο ή άιιν κέινο ηεο Γεληθήο Δθνξείαο, πνπ
νξίδεηαη από ην Γεληθό Έθνξν.
Τνλ Πξόεδξν θαη άιια δύν κέιε ηεο Δ.Π.Δ. Λάξλαθαο
Τνλ Δπαξρηαθό Έθνξν Λάξλαθαο
Τνλ Πξόεδξν ηνπ Σπλδέζκνπ Παιαηώλ Πξνζθόπσλ Λάξλαθαο
Τνλ Αξρεγό ηνπ Καηαζθελσηηθνύ Κέληξνπ

Η ζεηεία ηεο επηηξνπήο είλαη ηξηεηήο θαη ζπκβαδίδεη κε ηε ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ
Σ.Π.Κ.
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1. ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ ΥΩΡΟΤ
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Τεο επηηξνπήο πξνεδξεύεη ν Πξόεδξνο ηεο ΔΠΔ. Καηά ηελ πξώηε ζπλεδξία ηεο ε επηηξνπή εθιέγεη

Η Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή αλαζέηεη, κε εηζήγεζε ηνπ Δπαξρηαθνύ Δθόξνπ Λάξλαθαο, θαζήθνληα ζε
έλαλ ηθαλό Βαζκνθόξν ηεο Δπαξρηαθήο Δθνξείαο Λάξλαθαο σο Αξρεγό ηνπ Καηαζθελσηηθνύ Κέληξνπ
γηα ρξνληθή πεξίνδν ελόο έηνπο. Η αλάζεζε ζα ηπγράλεη ηεο εθ ησλ πξνηέξσλ έγθξηζεο ηνπ Γεληθνύ
Δθόξνπ.

4. ΠΡΟΚΟΠΙΚΔ ΚΑΣΑΚΗΝΩΔΙ
Τν Καηαζθελσηηθό Κέληξν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο ζεξηλέο θαηαζθελώζεηο ή γηα δηήκεξα θαη
ηξηήκεξα θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ, θαζώο επίζεο θαη γηα πξνζθνπηθέο εθπαηδεύζεηο ή
ζπλαληήζεηο.
Δίλαη

ππνρξέσζε ησλ ππεπζύλσλ ησλ θιηκαθίσλ, λα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζή ηνπο, έγθαηξα ζηνλ

Αξρεγό ηνπ Καηαζθελσηηθνύ Κέληξνπ, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ ελεκεξώλεη ηνλ Έθνξν
Καηαζθελώζεσλ ηεο Γεληθήο Δθνξείαο γηα ηηο επηθείκελεο θαηαζθελώζεηο, εθπαηδεύζεηο, ζπλαληήζεηο
ζε απηό, ώζηε λα ηπγράλεη απάληεζεο αλάινγα κε ην γεληθό πξνγξακκαηηζκό θαη ή ην πξόγξακκα ηνπ
Καηαζθελσηηθνύ Κέληξνπ.

5. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΥΡΗΗ - ΔΝΣΤΠΑ
Γηθαίσκα ρξήζεο ηνπ Κέληξνπ, έρνπλ όια ηα Πξνζθνπηθά ηµήµαηα θαη θιηµάθηα ηνπ Σώκαηνο,
ηεξνύµελεο θαηά πξνηεξαηόηεηα ηεο εκεξνκελίαο ππνβνιήο ηεο αίηεζήο ηνπο. Αθόµε µπνξνύλ λα ην
ρξεζηκνπνηνύλ θαη άιινη θνξείο, ησλ νπνίσλ ε παξνπζία θαη νη εθδειώζεηο δελ αληηβαίλνπλ ζην ζθνπό
θαη ηηο αξρέο ηνπ Σ.Π.Κ.

µε ηε ζύµθσλε γλώµε ηεο δηαρεηξηζηηθήο επηηξνπήο θαη εθόζνλ

γλσζηνπνηήζνπλ ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηεο εθδήισζεο θαη ή ηεο θαηαζθήλσζεο, λννπκέλνπ όηη
δελ ζπγθξνύνληαη κε ηα έγθαηξα αηηήκαηα ησλ Τκεκάησλ ή θιηκαθίσλ ηνπ Σ.Π.Κ..
Κάζε ελδηαθεξόκελνο Βαζκνθόξνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκπιεξώζεη ην έληππν αίηεζεο γηα ρξήζε
ηνπ Καηαζθελσηηθνύ Κέληξνπ (Παξάξηεκα Α’) ην νπνίν δηαζέηεη ε δηαρεηξηζηηθή επηηξνπή.

6. ΑΓΔΙΑ ΥΡΗΗ
Η αίηεζε ρξήζεο, µε ηελ έγθξηζε ησλ πξντζηάµελσλ θιηµαθίσλ, ππνβάιιεηαη ζηνλ Αξρεγό ηνπ
Καηαζθελσηηθνύ Κέληξνπ, ν νπνίνο εγθξίλεη θαη ππνγξάθεη ηελ άδεηα, εθόζνλ ην Καηαζθελσηηθό
Κέληξν είλαη ειεύζεξν.
Η Άδεηα ρνξεγείηαη γηα ηε ζπγθεθξηµέλε εµεξνµελία, θαη δίδεηαη ζηνλ αηηνύληα Βαζκνθόξν

ή

ππεύζπλν ρξήζεο, ηνπ νπνίνπ θαη ην όλνµα αλαθέξεηαη. Αθόµε ζηελ άδεηα γλσζηνπνηνύληαη νη ώξεο
άθημεο θαη αλαρώξεζεο, ησλ Τµεµάησλ ή ρξεζηώλ (Παξάξηεκα Β’)
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γξακκαηέα ν νπνίνο ηεξεί ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ.

ΩΜΑ ΠΡΟΚΟΠΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ● ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΒΑΒΑΣΙΝΙΑ

7. ΔΙΟΓΟ ΣΟ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ - ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ

ηαπηόηεηαο. Ο ππεύζπλνο Βαζκνθόξνο ηνπ Τµήµαηνο, είλαη ππνρξεσµέλνο λα δώζεη ζηνλ Αξρεγό ηνπ
Κέληξνπ πιήξε νλνµαζηηθή θαηάζηαζε ησλ επξηζθνµέλσλ µέζα ζην Κέληξν µε νλνµαηεπώλπµν θαη
ηειέθσλν γνλέσλ. Κάζε λέα άθημε ή αλαρώξεζε θαηαζθελσηή ζα πξέπεη λα γίλεηαη άµεζα γλσζηή
ζηνλ Αξρεγό ηνπ Καηαζθελσηηθνύ Κέληξνπ.
Ο Αξρεγόο ηνπ Καηαζθελσηηθνύ Κέληξνπ αθνύ παξάιαβεη ηελ άδεηα ρξήζεο, επηηξέπεη ηελ είζνδν ζην
Κέληξν θαη ηνπο νδεγεί ζηνλ ζπγθεθξηµέλν ρώξν. Υπνδεηθλύεη ηνπο ρώξνπο πγηεηλήο πνπ ζα
µεηαρεηξηζζνύλ.
Ο Αξρεγόο ηνπ Καηαζθελσηηθνύ Κέληξνπ Κέληξνπ, παξαδίδεη πιηθά θαη εξγαιεία, εθόζνλ δεηεζνύλ,
ηα νπνία ζην ηέινο θαη παξαιαµβάλεη ειέγρνληάο γηα θζνξέο, θαηαζηξνθέο ή απώιεηεο. Αθόµε ειέγρεη
γηα ηελ θαιή ρξήζε ηνπ ρώξνπ θαη ησλ πιηθώλ.
Η ζπµπεξηθνξά όισλ απέλαληη ζηνλ Αξρεγό ηνπ Καηαζθελσηηθνύ Κέληξνπ ζα πξέπεη λα είλαη
ηδηαηηέξσο πξνζεθηηθή, θαη νπσζδήπνηε ηέηνηα πνπ λα ζπµβαδίδεη κε ην πξνζθνπηθό πλεύµα.

8. ΑΦΑΛΔΙΑ ΥΩΡΟΤ
Ο Αξρεγόο ηνπ Καηαζθελσηηθνύ Κέληξνπ ζηελ έλαξμε θάζε θαηαζθελσηηθήο πεξηόδνπ θξνληίδεη γηα
ηε γλσξηµία ησλ θαηαζθελσηώλ µε ηνλ ρώξν.
Οη Βαζµνθόξνη ηνπ Τµήµαηνο είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ Καηαζθελσηώλ µέζα ζην
Καηαζθελσηηθό Κέληξν. Τν βξάδπ πξέπεη λα θιείλεη ε θεληξηθή είζνδνο ηνπ Κέληξνπ.
Τν πιεζηέζηεξν Αζηπλνµηθό Τµήµα ζα πξέπεη λα ελεµεξώλεηαη έγθαηξα, γηα ηελ έλαξμε ηεο
θαηαζθελσηηθήο πεξηόδνπ, ην δε ηειέθσλό ηνπ λα είλαη θαηαγεγξαµµέλν ζηνλ πίλαθα ηειεθώλσλ
πξώηεο αλάγθεο, αλαξηεµέλνο ζε εµθαλέο ζεµείν πιεζίνλ ηνπ ηειεθώλνπ.
Δάλ πιεζίνλ ηνπ Κέληξνπ ή ζηνλ πεξηβάιινληα απηνύ ρώξν, ππάξρνπλ επηθίλδπλα ζεµεία ηνπ
εδάθνπο πνπ δελ µπνξνύµε λα παξέµβνπµε, ηόηε απηά επηζεµαίλνληαη µε ηαµπέιεο, θξάθηεο θ.ιπ. θαη
γίλνληαη γλσζηά µε θάζε ηξόπν ζηνλ Αξρεγό ζηα παηδηά θαη ελ γέλεη ζηνπο ρξήζηεο.
Σε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, όινη νη επξηζθόµελνη ζην Καηαζθελσηηθό Κέληξν, κε επζύλε ηνπ
Αξρεγνύ Καηαζθήλσζεο

θαη ηνπ επηηειείνπ ηνπ πξνζηαηεύνληαη ζε θάζε ζηεγαζµέλν θαη αζθαιή

ρώξν πνπ δηαζέηεη ην Καηαζθελσηηθό Κέληξν.

9. ΠΤΡΑΦΑΛΔΙΑ
Απαγνξεύεηαη θάζε ρξήζε ειεύζεξεο θσηηάο θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ησλ ζεξηλώλ µελώλ, ζε όιε ηελ
θαηαζθήλσζε, αθνύ είλαη δαζώδεο πεξηνρή. Γηα ηελ πξνζθνπηθή ππξά πξέπεη λα γίλεηαη ζπλελλόεζε
µε ηνλ Αξρεγό ηνπ Καηαζθελσηηθνύ Κέληξνπ.
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Καηά ηελ είζνδν ζην Καηαζθελσηηθό Κέληξν είλαη ππνρξεσηηθή ε επίδεημε ηεο πξνζθνπηθήο
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Σηελ αξρή θάζε θαηαζθελσηηθήο πεξηόδνπ Αξρεγόο ηεο Καηαζθήλσζεο θαη ην Τµήµα ηνπ, είλαη
ππξνζβεζηηθώλ ζεµείσλ θαη εξγαιείσλ, ηνπ ζεµείνπ ζπγθέληξσζεο, ησλ νδώλ δηαθπγήο, θ.ιπ. Δίλαη
ππνρξεσηηθόο ν νξηζµόο ελόο Βαζµνθόξνπ ηνπ Τµήµαηνο ζε Βαζµνθόξν Ππξαζθάιεηαο.

10. ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ - ΥΩΡΟΙ ΤΓΙΔΙΝΗ - ΑΝΑΡΡΩΣΗΡΙΟ
Όινη νη ρώξνη πνπ ρξεζηµνπνηνύληαη από ηνπο θαηαζθελσηέο πξέπεη λα δηαηεξνύληαη θαζαξνί.
Ιδηαίηεξε ζρνιαζηηθόηεηα απαηηείηαη ζηνπο ρώξνπο πγηεηλήο. Υπεύζπλνη γη’ απηνύο, είλαη ηόζνλ ν
Αξρεγόο ηεο Καηαζθήλσζεο όζνλ θαη ην επηηειείν ηνπ, νη νπνίνη θαζεµεξηλά ειέγρνπλ θαη θξνληίδνπλ
ηνπο ρώξνπο.
Με ηελ ιήμε ηεο θαηαζθήλσζεο νη ρώξνη παξαδίδνληαη ζηνλ Αξρεγό ηνπ Καηαζθελσηηθνύ Κέληξνπ
θαζαξνί θαη ηαθηνπνηεµέλνη, άιισο ν Αξρεγόο ηνπ Καηαζθελσηηθνύ Κέληξνπ έρεη ην δηθαίσµα λα
δεηήζεη ηελ νηθνλνµηθή απνδεµίσζε γηα ηνλ θαζαξηζµό ησλ ρώξσλ, από θαζαξίζηξηα.
Σην αλαξξσηήξην εηζάγεηαη θάζε αζζελήο θαηαζθελσηήο γηα ιίγν θαη εθόζνλ ζεσξεζεί ζθόπηµν, µέρξη
λα δηαθνµηζηεί ζηνλ πιεζηέζηεξν γηαηξό ή Κέληξν Υγείαο.
Υπεύζπλνο γηα ηε µεηαθνξά είλαη ν Αξρεγόο ηεο Καηαζθήλσζεο, µε ηε βνήζεηα ηνπ επηηειείνπ ηνπ.

11. ΥΡΗΗ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ
Δθόζνλ ην Καηαζθελσηηθό Κέληξν δηαζέηεη θαηαζθελσηηθό πιηθό θαη εξγαιεία, µπνξεί λα ηα
παξαρσξεί γηα όιε ηε δηάξθεηα ή µέξνο ηεο θαηαζθήλσζεο ζην ελδηαθεξόµελν ηµήµα, ή άηνµν. Απηά
παξαδίδνληαη µε ηε ιήμε ηεο θαηαζθήλσζεο, ζηελ άξηζηε θαηάζηαζε πνπ παξειήθζεζαλ, άιισο θάζε
θαηαζηξνθή ή απώιεηα ρξεώλεηαη θαη εμνθιείηαη άµεζα.
Γηα ηελ αζθάιεηα, από ηε ρξήζε πιηθώλ θαη εξγαιείσλ, ππεύζπλνο είλαη ν Αξρεγόο ηνπ Τµήµαηνο, ν
νπνίνο θαη ρξεώλεηαη όια ηα παξαπάλσ.

12. ΑΓΟΡΔ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΩΝ
Η πξνκήζεηα ηξνθίκσλ θαη πιηθώλ είλαη θαζήθνλ ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο. Τα ηξόθηµα ζα πξέπεη
λα δηαηεξνύληαη ζην ςπγείν ή ζηνλ θαηαςύθηε. Η είζνδνο ζην ρώξν ησλ ςπγείσλ ή απνζεθώλ
επηηξέπεηαη µόλν ζην πξνζσπηθό ησλ καγεηξείσλ.

13. ΜΑΓΔΙΡΔΜΑ
Τν µαγείξεµα γίλεηαη ζηα ζηεγαζµέλα µαγεηξεία πνπ Καηαζθελσηηθνύ Κέληξνπ από έκκηζζν
πξνζσπηθό ην νπνίν πξνζιακβάλεηαη από ηε Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή θαη εγθξίλεηαη από ην Γηνηθεηηθό
Σπκβνύιην.
Ννείηαη όηη ην καγείξεκα είλαη δπλαηό λα γίλεηαη θαη από εζεινληέο.
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ππνρξεσµέλνη λα ζπµµεηάζρνπλ ζε µηθξή άζθεζε Ππξαζθάιεηαο, µε ζθνπό ηε γλώζε ησλ
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απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά πγείαο.
Τν εδεζκαηνιόγην θαζνξίδεηαη από ηελ Δθνξεία Καηαζθελώζεσλ ηεο Γεληθήο Δθνξείαο.
Δίλαη επίζεο δπλαηό ζηηο Καηαζθελώζεηο Οκάδσλ Πξνζθόπσλ ή Κνηλνηήησλ Αληρλεπηώλ λα
επηηξέπεηαη ην καγείξεκα θαη από ηα παηδηά.

14. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Τν αληίηηκν ζπκκεηνρήο ζηελ Καηαζθήλσζε νξίδεηαη από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Σ.Π.Κ. θαη
θαηαβάιιεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο Καηαζθήλσζεο ζηνλ Αξρεγό ηνπ Καηαζθελσηηθνύ Κέληξνπ.
Γηα θάζε ρξεµαηηθή θαηαβνιή ζην Καηαζθελσηηθό Κέληξν εθδίδεηαη απόδεημε είζπξαμεο από δηπιόηππν
θαηάιιεια ζεσξεκέλν από ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε ηνπ Σ.Π.Κ.
Η Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή ππνβάιιεη ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Σ.Π.Κ. εμειεγκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Καηαζθελσηηθνύ Κέληξνπ ζύκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκό θαη ηνπο
Δζσηεξηθνύ Καλνληζκνύο κε ηα έζνδα θαη ηα έμνδα. Γηα θάζε πιεόλαζκα ή έιιεηκκα πηζηώλεηαη ή
ρξεώλεηαη ε Δπαξρηαθή Πξνζθνπηθή Δπηηξνπή Λάξλαθαο.
Η ζπληήξεζε, βειηίσζε ή θαη επέθηαζε ηνπ ρώξνπ απνηειεί επζύλε θαη ππνρξέσζε ηεο ΔΠΔ
Λάξλαθαο, λννπκέλνπ όηη ηεξνύληαη νη εθάζηνηε ελ ηζρύεη Δζσηεξηθνί Καλνληζκνί ηνπ Σώκαηνο.

Ο παξώλ Δζσηεξηθόο Καλνληζκόο εγθξίζεθε από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ζηηο 19 Ινπλίνπ 2011.
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Α Ι Σ Η  Η ΓΙΑ ΑΓΔΙΑ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΒΑΒΑΣΙΝΙΑ
Ηκεξ. ………………………………..
Πξνο Αξρεγό Πξνζθνπηθνύ Κέληξνπ Βαβαηζηληάο
Αγαπεηέ Αξρεγέ,
Παξαθαινύµε, εθόζνλ ην Κέληξν δηαηίζεηαη, λα µαο επηηξέςεηε λα ην ρξεζηµνπνηήζνπµε, γηα
εµεξήζηα εθδξνµή/δηήκεξν/ηξηήκεξν/θαηαζθήλσζε από …………………… κέρξη …..………..…, Σύλνιν
εκεξώλ : ………………..
Τν ζύλνιν ησλ εθδξνµέσλ/θαηαζθελσηώλ ζα είλαη

……………………..

Σαο δηαβεβαηώ πσο γλσξίδνπµε ηνλ Δζσηεξηθό Καλνληζµό θαη ηηο γεληθέο νδεγίεο, πνπ αθνξνύλ ηε
ιεηηνπξγία ησλ Καηαζθελώζεσλ ηεο Γεληθήο Δθνξείαο ηνπ Σ.Π.Κ., πνπ δηέπνπλ θαη ην Καηαζθελσηηθό
Κέληξν Βαβαηζηληάο θαη δεζµεπόµαζηε γηα ηελ πηζηή ηήξεζή ηνπο.
Αξρεγόο ηεο θαηαζθήλσζεο/εθδξνµήο ζα είλαη ν …………………………………………………………….
Τει. ……………………………………………………………….
Με πξνζθνπηθνύο ραηξεηηζκνύο,
………………………………………………..
……………………………………………….
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Παπάπηημα “Α”
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ΑΓΔΙΑ ΥΡΗΗ ΚΑΣΑΚΗΝΩΣΙΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΒΑΒΑΣΙΝΙΑ
Ημεπ. ……………………..
Ππορ ηον
…………………………………………...
……………………………………………

Αγαπηηέ Απσηγέ,
ε απάνηηζη ηηρ από ………............................ αίηηζήρ ζος, για σπήζη ηος
Καηαζκηνωηικού Κένηπος Βαβαηζινιάρ και νοοςμένηρ ηηρ δέζμεςζήρ ζαρ για ηην
ηήπηζη και εθαπμογή ηων κανονιζμών και οδηγιών λειηοςπγίαρ και σπήζηρ ηων
Καηαζκηνωηικών Υώπων ηος .Π.Κ., ζος σοπηγούμε άδεια σπήζηρ για ηο σπονικό
διάζηηµα, από ………........... µέσπι …………………….
Ηµέπερ παπαµονήρ: ……………………….
Η ώπα άθιξηρ θα είναι η 11:00 και ανασώπηζηρ η 10:00
Με ηην είζοδό ζαρ, παπακαλείζηε να παπαδώζηε λεπηοµεπή καηάζηαζη ηων
εκδπομέων/ καηαζκηνωηών και να εξοθλήζεηε ηο ανηίηιμο ζςμμεηοσήρ.
Με πποζκοπικούρ σαιπεηιζμούρ
Ο Απσηγόρ ηος Καηαζκηνωηικού Κένηπος
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Παπάπηημα “Β”

ΩΜΑ ΠΡΟΚΟΠΩΝ
ΚΤΠΡΟΤ

