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Πληροφορίες 
• Η ηµεροµηνία διεξαγωγής του “Κυνήγι Θησαυρού στη Νέα Ιωνία” είναι η 20/9/2014. Η έναρξη 

θα γίνει από από την Εστία των Αεροπροσκόπων Ν.Ιωνίας (5ο Γυµνάσιο Ν.Ιωνίας – Α.Κάλβου 
103 Ν.Ιωνία) στις 09:30πµ και ο τερµατισµός περίπου στις 14:00 στον ίδιο χώρο. 

• Το παιχνίδι θα καλύψει ιστορικά σηµεία της Νέας Ιωνίας και θα είναι σε κεντρικούς δρόµους 
της πόλης. Στα κεντρικά σηµεία των σταθµών θα βρίσκονται µέλη του Σώµατος Ελλήνων 
Προσκόπων. 

• Σταθµοί σε αυτό το ταξίδι είναι άλλοτε οι σπαζοκεφαλιές, οι συνετές αποφάσεις, οι 
δεξιότητες, η ευστροφία, η ταχύτητα και άλλοτε οι γρίφοι. Γρίφος στη διάλεκτο του 
Κρυµµένου Θησαυρού σηµαίνει µια σειρά από οδηγίες ή βοηθήµατα µέσω των οποίων η οµάδα 
προσπαθεί να βρει απαντήσεις, να βρει αντικείµενα, να οδηγηθεί στα σωστά σηµεία και να 
πάρει την απαραίτητη σφραγίδα επίλυσης του γρίφου. Φυσικά, θα υπάρχουν εκπλήξεις και 
δραστηριότητες που θα τις µάθετε στη διάρκεια του παιχνιδιού.  

• Οι δηλώσεις µπορούν να γίνουν µε αποστολή της φόρµας συµµετοχής που θα βρείτε στο site: 
www.4perissou.gr στα emails: aeroproskopiniwnias@gmail.com, 4perissou@sep.org.gr, έως 
την Πέµπτη 18/9. 

• Το κάθε άτοµο της κινητήριας οµάδας θα κερδίσει συµβολικό δώρο  
 
Όροι Συµµετοχής 

1. Για να γίνει δεκτή µία δήλωση συµµετοχής οµάδας, πρέπει να έχει 6 έως 9 µέλη. 
2. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχει οποιοσδήποτε είναι 8-14 ετών και έχει υπογράψει την «Ατοµική 

∆ήλωση Συµµετοχής» ο γονέας/κηδεµόνας.  
3. Ο κάθε συµµετέχον γνωρίζει τις απαιτήσεις της όποιας επικινδυνότητας που µπορεί να 

προκύψει και αναλαµβάνει ατοµικά την ευθύνη της συµµετοχής του αλλά αποδεχόµενος τους 
κινδύνους που ενέχει το Κυνήγι Θησαυρού στη Νέα Ιωνία καθώς και την ευθύνη για την 
ασφάλεια του και παραιτείται από κάθε απαίτηση κατά των διοργανωτών. 

4. Οι µετακινήσεις που γίνονται από τις οµάδες στα όρια του ∆ήµου Ν.Ιωνίας πραγµατοποιούνται 
µε δική τους επιλογή και δική τους ευθύνη. Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας πρέπει να 
τηρείται κατά γράµµα και εφόσον διαπιστωθεί κάποια παρατυπία από κάποιο παίχτη, µπορεί 
να οδηγήσει σε άµεση αποβολή της αντίστοιχης οµάδος.  

5. Οι δοκιµασίες καθώς και η επίλυση των γρίφων, δεν απαιτούν καµία ιδιαίτερη σωµατική 
αντοχή ή δύναµη. 

6. Οι οµάδες που θα καταστρέψουν οποιοδήποτε στοιχείο για να εµποδίσουν τις υπόλοιπες 
οµάδες να συνεχίσουν το παιχνίδι, αποκλείονται αµέσως. 

7. Η συµµετοχή του κάθε ατόµου στην εκδήλωση σηµαίνει ταυτόχρονα και ανεπιφύλακτη 
αποδοχή των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων συµµετοχής σε αυτήν. 
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∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 
 
Συγκροτήστε την δική σας  οµάδα  (6-9 άτοµα) και ετοιµαστείτε για ένα διασκεδαστικό και 
περιπετειώδη κυνήγι Θησαυρού στη Νέα Ιωνία! 
 
 
Όνοµα Οµάδας:__________________________________ 

 
 

 Ονοµατεπώνυµο Συµµετέχοντα Ηλικία Τηλ. Επικοινωνίας Τηλ.Γονέα/Κηδεµόνα 
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ΑΤΟΜΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
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Όνοµατεπώνυµο Συµµετέχοντα : ………………………………………………………………………….. 

Όνοµατεπώνυµο (γονέα/κηδεµόνα): ………………………………………………………………………….. 

Ηλικία : ……………………… Τηλέφωνο επικοινωνίας γονέα/κηδεµόνα : ………………………………….…  

e-mail : ……………………………………….……………. 

∆ηλώνω ότι αποδέχοµαι τους όρους συµµετοχής 

O/Η δηλών/ούσα 

 


