Υπό την Υψηλή Προστασία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Προς
Εφορεία Διεθνών Σχέσεων
Γενική Εφορεία / Σ.Π.Κ.
Λευκωσία

Ημερομηνία:

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ:

ΣΥΣΤΗΜΑ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΧΗΓΟΥ ΔΡΑΣΗΣ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΔΡΑΣΗΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΡΧΗΓΟΥ ΔΡΑΣΗΣ: (οικίας):

(εργασίας):

ΑΡ. ΦΑΞ.:

E-mail:

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ.:

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ: (αναχώρηση):

(επιστροφή):

ΧΩΡΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ:

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

E-mail:

(Στο φάκελο της δράσης θα πρέπει να βρίσκονται αυτές οι πληροφορίες για κάθε τόπο διαμονής)

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:
Βαθμοφόροι

Ανιχνευτές

Πρόσκοποι

Λυκόπουλα

Λοιποί

Γενικό Σύνολο

Άνδρες
Γυναίκες

[Αρ. Εντ. Σ.Π.Κ.235]

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομέρειες σχετικά με το σκοπό της δράσης και άλλες πληροφορίες

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΗΓΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
Δηλώνω ότι αναλαμβάνω την ευθύνη για
•

Την οργάνωση της παραπάνω δράσης σύμφωνα με τον Οργανισμό, Κανονισμούς, Εγκυκλίους και Ανακοινώσεις
του Σ.Π.Κ.,

•

Την εξασφάλιση όλων των κανόνων ασφάλειας και ασφαλιστικής κάλυψης για τα μέλη του Τμήματος /
Συστήματος / Εφορείας,

•

Την ύπαρξη των απαραίτητων προϋποθέσεων για την επικοινωνία των συμμετεχόντων με τους οικείους τους.
Ο/Η ΑΡΧΗΓΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Υπογραφή

Ημερομηνία

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Προτείνω να εγκριθεί προκαταρτικά η διεξαγωγή της παραπάνω δράσης στο εξωτερικό, βεβαιώνω ότι ο Αρχηγός έχει
κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για σωστή προετοιμασία της δράσης, έχει συναίσθηση των ευθυνών που
αναλαμβάνει και ότι έχει την συμπαράσταση και υποστήριξή μου για την καλή και ασφαλή διεξαγωγή της δράσης.

Ο/Η ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ο/Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ

Υπογραφή-Σφραγίδα-Ημερομηνία

Υπογραφή-Σφραγίδα-Ημερομηνία

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ

Υπογραφή-Σφραγίδα-Ημερομηνία

Παρατηρήσεις:

Κοιν.:

- Επαρχιακό Έφορο
- Αρχηγό Συστήματος

ΟΔΗΓΙΕΣ:
•

Αυτό το έντυπο θα πρέπει να συμπληρωθεί και να σταλεί τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την δράση και 3 μήνες πριν
από την δράση να υποβληθεί ο φάκελος της δράσης πλήρως συμπληρωμένος.

•

Πριν συμπληρώσετε το έντυπο παρακαλούμε να μελετήσετε τους Κανονισμούς, τις Εγκυκλίους και τις Ανακοινώσεις
σχετικά με τις δράσεις στο εξωτερικό.

•

Οι όποιες επαφές και συνεννοήσεις με τους Προσκόπους του εξωτερικού θα πρέπει να έχουν προηγηθεί, να έχουν
ολοκληρωθεί και να έχετε καταλήξει σε συμφωνία.

•

Ο φάκελος της δράσης συμπληρώνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα έντυπα που προβλέπονται για την Άδεια
Λειτουργίας Κατασκήνωσης, ή Μεγάλης Δράσης Υπαίθρου εντός Κύπρου.

•

Παράκληση η συμπλήρωση του εντύπου να γίνει με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ΚΑΘΑΡΑ γράμματα.

