
ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

ΚΛΑΔΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ  

 

Παγκύπριο Παιχνίδι – «Τρέχω για την Αγέλη μου» 

Περιγραφή Παιχνιδιού:  

Η κάθε Αγέλη μαζί με την δήλωση συμμετοχής στο παιχνίδι, θα διαλέγει εκ των προτέρων την 

απόσταση που θέλει να διανύσει (500μ, 800μ και 1000μ). Το παιχνίδι χωρίζεται σε 5 πυλώνες, 

ο κάθε πυλώνας σε τρεις συγκεκριμένες αποστάσεις και η κάθε απόσταση σε διαφορετικές 

απαιτήσεις. Για κάθε απαίτηση που ολοκληρώνεται από κάθε πυλώνα, θα πρέπει η Αγέλη να 

αποστέλλει ηλεκτρονικά (μέσω gmail account) τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Έτσι όλες οι 

Αγέλες μπορούν να συμμετάσχουν αναλόγως της δύναμης και των βαθμοφόρων που διαθέτουν 

αντίστοιχα σε οποιαδήποτε απόσταση. Κάθε Αγέλη που ολοκληρώνει την δική της απόσταση θα 

παίρνει και το ανάλογο έπαθλο από τον Κλάδο Λυκοπούλων ως εξής: 

 

✓ Αγέλες που θα καλύψουν τα 500μ: Σημαία 500μ και Πιστοποιητικό Ανακήρυξης.  

 

 

✓ Αγέλες που θα καλύψουν τα 800μ: Σημαία 800μ και Πιστοποιητικό Ανακήρυξης. 

 

 

✓ Αγέλες που θα καλύψουν τα 1000μ: Σημαία 1000μ και Πιστοποιητικό Ανακήρυξης.  

 

Κριτήρια Παιχνιδιού: 

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι Αγέλες Λυκοπούλων. Ο Κλάδος επιθυμεί όπως 

συμμετάσχουν όλες οι Αγέλες. 

2. Στόχος της κάθε Αγέλης είναι να φτάσει στα μέτρα που έθεσε ως στόχο η ίδια.  

3. Διάρκεια παιχνιδιού: Οκτώβριος 2019- Μάιος 2020. Η δήλωση συμμετοχής στο παιχνίδι 

θα πρέπει να συμπληρωθεί μέχρι τις 30/9/2019 πατώντας στο σύνδεσμο εδώ.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2IQAG33X6pfhLCyataIczyNkfPN8QdVt8pbOUAsIu2iI9zg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2IQAG33X6pfhLCyataIczyNkfPN8QdVt8pbOUAsIu2iI9zg/viewform


 

                       ΠΥΛΩΝΑΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 

 

 
 
 
 

  

-Η Αγέλη θα πρέπει να 
οργανώσει τουλάχιστον 3 
δράσεις μέσα στην χρονιά εκτός 
της φωλιάς της (εκ των οποίων 
η 1 να είναι διανυκτέρευση) 
 
Κερδισμένα μέτρα: 13μ για κάθε 
δράση 

-Η Αγέλη θα πρέπει να 
οργανώσει τουλάχιστον 4 
δράσεις μέσα στην χρονιά 
εκτός εστίας (εκ των οποίων οι 
2 να είναι διανυκτερεύσεις) 
 
Κερδισμένα μέτρα: 17μ για 
κάθε δράση 

-Η Αγέλη θα πρέπει να 
οργανώσει τουλάχιστο 5 
δράσεις μέσα στην χρονιά 
εκτός εστίας (εκ των οποίων 2 
οι δύο να είναι 
διανυκτερεύσεις) 
 
Κερδισμένα μέτρα: 20μ για 
κάθε δράση 

-Η Αγέλη θα πρέπει να 
οργανώσει τουλάχιστο 1 
θεματική – ειδική συγκέντρωση. 
 
Κερδισμένα μέτρα: 13μ 

-Η Αγέλη θα πρέπει να 
οργανώσει τουλάχιστο 2 
θεματικές – ειδικές 
συγκεντρώσεις. 
 
Κερδισμένα μέτρα: 17μ για 
κάθε θεματικές – ειδικές 
συγκεντρώσεις. 

-Η Αγέλη θα πρέπει να 
οργανώσει τουλάχιστο 3 
θεματικές – ειδικές 
συγκεντρώσεις. 
 
Κερδισμένα μέτρα: 20μ για 
κάθε θεματικές – ειδικές 
συγκεντρώσεις. 

-Η Αγέλη θα πρέπει να 
συνεργαστεί τουλάχιστο με 1 
άλλη Αγέλη μέσα στην χρονιά 
(από κοινή συγκέντρωση μέχρι 
και κοινή δράση).  
 
 
Κερδισμένα μέτρα: 13μ  

-Η Αγέλη θα πρέπει να 
συνεργαστεί τουλάχιστο με 2 
άλλες Αγέλες μέσα στην χρονιά 
(από κοινή συγκέντρωση μέχρι 
και κοινή δράση).  
 
Κερδισμένα μέτρα: 17μ για 
κάθε κοινή. 

-Η Αγέλη θα πρέπει να 
συνεργαστεί τουλάχιστο με 3 
άλλες Αγέλες μέσα στην 
χρονιά (από κοινή 
συγκέντρωση μέχρι και κοινή 
δράση).  
 
Κερδισμένα μέτρα: 20μ για 
κάθε κοινή. 

Σύνολο μέτρων: 65μ Σύνολο μέτρων: 136μ Σύνολο μέτρων: 220μ 

 

Μετά την ολοκλήρωση της κάθε απαίτησης θα πρέπει να αποστέλλονται τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά στο πιο κάτω σύνδεσμο πατώντας εδώ 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb7EDbPloGuYzjO4riR-mC6x2NQQhttbqt-U86SWcwOzlT_A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb7EDbPloGuYzjO4riR-mC6x2NQQhttbqt-U86SWcwOzlT_A/viewform


         ΠΥΛΩΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
 

 
 
 
 

  

-Η Αγέλη θα πρέπει να 
εμπεριέχει στο χρονιαίο της 
πρόγραμμα  τουλάχιστον 2 
ολοκληρωμένα μηνιαία θέματα.   
 
 
Κερδισμένα μέτρα: 30μ για κάθε 
μηνιαίο 

-Η Αγέλη θα πρέπει να 
εμπεριέχει στο χρονιαίο της 
πρόγραμμα  τουλάχιστον 3 
ολοκληρωμένα μηνιαία 
θέματα.   
 
Κερδισμένα μέτρα: 35μ για 
κάθε μηνιαίο 

-Η Αγέλη θα πρέπει να 
εμπεριέχει στο χρονιαίο της 
πρόγραμμα  τουλάχιστον 4 
ολοκληρωμένα μηνιαία 
θέματα.   
 
Κερδισμένα μέτρα: 35μ για 
κάθε μηνιαίο 

-Η Αγέλη θα πρέπει να 
εμπεριέχει στο χρονιαίο της 
πρόγραμμα  τουλάχιστον 2 
ολοκληρωμένα Πτυχία 
Λυκοπούλων. 
 
Κερδισμένα μέτρα: 30μ 

-Η Αγέλη θα πρέπει να 
εμπεριέχει στο χρονιαίο της 
πρόγραμμα  τουλάχιστον 3 
ολοκληρωμένα Πτυχία 
Λυκοπούλων. 
 
Κερδισμένα μέτρα: 35μ για 
κάθε πτυχίο 
 

-Η Αγέλη θα πρέπει να 
εμπεριέχει στο χρονιαίο της 
πρόγραμμα  τουλάχιστον 4 
ολοκληρωμένα Πτυχία 
Λυκοπούλων. 
 
Κερδισμένα μέτρα: 35μ για 
κάθε πτυχίο 
 

Σύνολο μέτρων: 120μ Σύνολο μέτρων: 210μ Σύνολο μέτρων: 280μ 

 

Μετά την ολοκλήρωση της κάθε απαίτησης θα πρέπει να αποστέλλονται τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά στο πιο κάτω σύνδεσμο πατώντας εδώ. 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb7EDbPloGuYzjO4riR-mC6x2NQQhttbqt-U86SWcwOzlT_A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb7EDbPloGuYzjO4riR-mC6x2NQQhttbqt-U86SWcwOzlT_A/viewform


            ΠΥΛΩΝΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ   

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 
 
 
 

  

-Η Αγέλη θα οργανώσει 
ενημερωτική συνάντηση με 
τους γονείς της Αγέλης στην 
φωλιά της με σκοπό την 
ενημέρωση τους σε θέματα 
ανακύκλωσης. Η Αγέλη μπορεί 
να ετοιμάσει την ενημέρωση με 
όποιο τρόπο επιθυμεί.   
 
 
Κερδισμένα μέτρα: 75μ 

-Η Αγέλη θα οργανώσει μια 
επίσκεψη σε ένα Γηροκομείο 
ή Νοσοκομείο (παιδιατρικό 
θάλαμο) ή σε όποιο άλλο 
ίδρυμα επιθυμεί παρέχοντας 
βοήθεια στο προσωπικό και 
τους ασθενείς.  
 
Κερδισμένα μέτρα: 120μ 

-Η Αγέλη θα οργανώσει σε 
συνεργασία με ένα τοπικό 
φορέα ή άλλο οργανωμένο 
σύνολο μια εκστρατεία δικής 
της επιλογής σε δημόσιο χώρο 
που θα προβάλει τον σκοπό της 
εκδήλωσης αλλά και την 
συνεισφορά του προσκοπισμού 
σε αυτή.     
 
Κερδισμένα μέτρα: 150μ 

-Η Αγέλη μαζεύει τρόφιμα και τα παραδίδει σε κοινωνικό 
παντοπωλείο του Δήμου ή άλλο οργανωμένο σύνολο. 

-ή- 
-Η Αγέλη μαζεύει ότι νομίζει αυτή ότι είναι απαραίτητο και τα 
παραδίδει σε ένα ίδρυμα που επιθυμεί. 
 

Κερδισμένα μέτρα: 60μ 

 

Σύνολο μέτρων: 135μ Σύνολο μέτρων: 180μ Σύνολο μέτρων: 150μ 

 

 

 

 

 

Μετά την ολοκλήρωση της κάθε απαίτησης θα πρέπει να αποστέλλονται τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά στο πιο κάτω σύνδεσμο πατώντας εδώ. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb7EDbPloGuYzjO4riR-mC6x2NQQhttbqt-U86SWcwOzlT_A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb7EDbPloGuYzjO4riR-mC6x2NQQhttbqt-U86SWcwOzlT_A/viewform


 

          ΠΥΛΩΝΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

 

 
 
 
 

  

-Η Αγέλη θα πρέπει να τηρεί τα 
πιο κάτω: 
 
1) Παρουσιολόγιο 
2) Ταμείο 
3) Μητρώα Λυκοπούλων 
(συμπληρωμένα) 
4) Αρχείο Προγραμμάτων 
5) Ημερολόγιο 
 
 
 
 
Κερδισμένα μέτρα: 30μ  

-Η Αγέλη θα πρέπει να τηρεί 
τα πιο κάτω: 
 
1) Παρουσιολόγιο 
2) Ταμείο 
3) Μητρώα Λυκοπούλων 
(συμπληρωμένα) 
4) Αρχείο Προγραμμάτων 
5)Ημερολόγιο 
6) Βιβλιαράκια Τραγουδιών 
 
 
Κερδισμένα μέτρα: 100μ  

-Η Αγέλη θα πρέπει να τηρεί 
τα πιο κάτω: 
 
1) Παρουσιολόγιο 
2) Ταμείο 
3) Μητρώα Λυκοπούλων 
(συμπληρωμένα) 
4) Αρχείο Προγραμμάτων 
5) Ημερολόγιο 
6) Βιβλιαράκια Τραγουδιών 
7) Αρχείο 
Παιχνιδιού/Χειροτεχνίας   
 
Κερδισμένα μέτρα: 180μ  

-Η κάθε εξάδα θα πρέπει να έχει την δική της κραυγή, το δικό της σημαιάκι και την δική της 
γωνιά. 

Κερδισμένα μέτρα: 40μ συνολικά 

-Η Αγέλη εφαρμόζει ατομική και ομαδική αξιολόγηση Λυκοπούλων ένα πρωτότυπο τρόπο. 
 

Κερδισμένα μέτρα: 30μ συνολικά 

Σύνολο μέτρων: 100μ Σύνολο μέτρων: 170μ Σύνολο μέτρων: 250μ 

 

Μετά την ολοκλήρωση της κάθε απαίτησης θα πρέπει να αποστέλλονται τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά στο πιο κάτω σύνδεσμο πατώντας εδώ. 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb7EDbPloGuYzjO4riR-mC6x2NQQhttbqt-U86SWcwOzlT_A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb7EDbPloGuYzjO4riR-mC6x2NQQhttbqt-U86SWcwOzlT_A/viewform


   ΠΥΛΩΝΑΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ/ 

   ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ/ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 

 
 
 
 

  

-Η Αγέλη να οργανώσει μια 
ψυχαγωγική δράση έξω από την 
Αγέλη (cinema, θέατρο, 
παιδότοπους) με σκοπό την 
ψυχαγωγία των Λυκοπούλων. 
(Μπορεί να συνδυαστεί και με 
μια ψυχαγωγική εκδρομή 
συστήματος ή τμήματος). 
 
Κερδισμένα μέτρα: 40μ  

-Η Αγέλη παρουσιάζει ένα 
μουσικό ψυχαγωγικό 
πρόγραμμα με προσκοπικά 
τραγούδια σε μια εκδήλωση 
του Συστήματος ή μια 
προσκοπική πυρά. (Το 
πρόγραμμα θα πρέπει να 
περιέχει τουλάχιστο 5 
προσκοπικά τραγούδια). 
 
Κερδισμένα μέτρα: 50μ 

-Η Αγέλη οργανώνει ένα 
παιχνίδι πόλεως με τα 
ποδήλατα, λαμβάνοντας όλα 
τα μέτρα ασφαλείας 
(τουλάχιστο 2χλμ) με την 
συμμετοχή και των γονέων 
των Λυκοπούλων της Αγέλης ή 
και άλλου κοινωνικού φορέα.  
(Η ποδηλασία μπορεί να 
αφιερωθεί κάπου π.χ. (εις 
μνήμη...) ή να 
διαφημίσει /προβάλει κάτι 
π.χ. (Προσκοπισμός – όχι στις 
εξαρτήσεις). 
 
Κερδισμένα μέτρα: 60μ 

-Η Αγέλη συμπεριλαμβάνει στο 
πρόγραμμα της  χειροτεχνία  2 
πινάκων ζωγραφικής με δική 
της θεματική προσκοπική 
ενότητα. (Στο τέλος οι πίνακες 
μπορούν να βγουν σε 
δημοπρασία στους γονείς και 
φίλους με σκοπό την ενίσχυση 
του ταμείου της Αγέλης). 
 
Κερδισμένα μέτρα: 25μ 

-Η Αγέλη συμπεριλαμβάνει στο 
πρόγραμμα της χειροτεχνία με 
θέμα την Αγγειοπλαστική. 
(Μπορεί να γίνει επίσκεψη και 
σε αγγειοπλαστείο και τα 
αγγεία που θα δημιουργήστε 
να δημοπρατηθούν με σκοπό 
την ενίσχυση του ταμείου της 
Αγέλης). 
 
Κερδισμένα μέτρα: 35μ  

-Η Αγέλη συμπεριλαμβάνει 
στο πρόγραμμα της 
χειροτεχνία δημιουργίας 
ψηφιδωτού με θέμα την 
Αγέλη Λυκοπούλων. 
(Χρησιμοποιήστε ότι υλικά 
θέλετε όπως πέτρες, κόλλες, 
όσπρια μακαρόνια κλπ.) 
 
Κερδισμένα μέτρα: 40μ 

-Η Αγέλη να συμμετέχει 
σε μια οργανωμένη 
ποδηλασία 1χλμ στην γύρω 
περιοχή του Συστήματος. 
 
Κερδισμένα μέτρα: 15 

-Η Αγέλη οργανώνει τουρνουά 
αθλοπαιδιών μεταξύ των 
εξάδων της. (Τα αθλήματα θα 
είναι επιλογή του επιτελείου). 
 
Κερδισμένα μέτρα: 19μ  

Σύνολο μέτρων: 80μ Σύνολο μέτρων: 104μ Σύνολο μέτρων: 100μ 

Μετά την ολοκλήρωση της κάθε απαίτησης θα πρέπει να αποστέλλονται τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά στο πιο κάτω σύνδεσμο πατώντας εδώ. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb7EDbPloGuYzjO4riR-mC6x2NQQhttbqt-U86SWcwOzlT_A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb7EDbPloGuYzjO4riR-mC6x2NQQhttbqt-U86SWcwOzlT_A/viewform

