
 

3o Εφηβικό Κυνήγι Θησαυρού – διοργάνωση  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η ομάδα των Γαλατών διοργανώνει φέτος το 3ο Εφηβικό Κυνήγι 

Θησαυρού, για τους μαθητές της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου των σχολείων 

της πόλης μας. 

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί την Κυριακή 28/1/2018 στην Παλιά Πόλη του 

Ρεθύμνου. 

Ώρα προσέλευσης 9.30 

Ώρα έναρξης 10.00 

Ώρα λήξης 15.00 περίπου 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ 

Οι ομάδες θα αποτελούνται από 7-10 παιδιά της Β’ και Γ΄ Γυμνασίου, 

του ίδιου ή διαφορετικών τμημάτων, ίδιας ή διαφορετικών τάξεων.  

Ο αριθμός των ομάδων που θα συμμετέχουν στο παιχνίδι είναι 45. 

Η οργανωτική επιτροπή, έχοντας υπόψη τον αριθμό μαθητών ανά 

Γυμνάσιο, για την αρτιότερη διεξαγωγή του κυνηγιού, ορίζει ένα 

ανώτατο αριθμό ομάδων ΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ως εξής: 

1ο Γυμνάσιο 8 ομάδες 

2ο Γυμνάσιο 8 ομάδες 

3ο Γυμνάσιο 6 ομάδες 

4ο Γυμνάσιο 6 ομάδες 

5ο Γυμνάσιο 4 ομάδες 

Πειραματικό  5 ομάδες 

Μουσικό      2 ομάδες 

Ατσιποπούλου 4 ομάδες 

Επισκοπής    2 ομάδες 

 

 

Σε περίπτωση που από κάποιο Γυμνάσιο δεν δηλωθεί ο αριθμός των 

ομάδων που δικαιούται, τότε θα μπορούν να δηλωθούν περισσότερες 

ομάδες από άλλο Γυμνάσιο, εάν το επιθυμεί. 

Μπορείτε δηλ. να δηλώσετε 1-2 επιπλέον ομάδες (εφεδρικές) και η 

οριστικοποίηση των συμμετοχών θα γίνει σε συνεννόηση με την 

οργανωτική επιτροπή. 

 

*Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις δηλώσεις συμμετοχής κάθε 

Γυμνασίου. 

 

 



 

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ομάδες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο Γραφείο Παλιάς 

Πόλης και Πολιτισμού-Κ.Ε.ΔΗ.Ρ, που στεγάζεται στο «Χάνι του 

Παττακού», στην Αρκαδίου 48-50. 

Ημερομηνίες παραλαβής δηλώσεων: 

Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2018 – Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 

Ώρες: Καθημερινά 7-9 το απόγευμα (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Τα ονόματα και η τάξη των Κυνηγών. 

2. Όνομα ομάδας 

3. Όνομα και αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας υπεύθυνου συνοδού 

4. Υπεύθυνη δήλωση με υπογραφή του κάθε γονέα ότι συμφωνεί με τη 

συμμετοχή του μαθητή  στο 3ο Εφηβικό Κυνήγι Θησαυρού 2018, 

για παιδιά Γυμνασίου και ότι αποδέχεται τους όρους, όπως τους 

ορίζει η διοργανώτρια ομάδα. 

5. Δηλώνοντας συμμετοχή κάθε κυνηγός θα δίνει στους διοργανωτές 

το ποσό του 1 ευρώ, το οποίο θα προσφερθεί ως δωρεά στο 

Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 

ΥΛΙΚΟ για το 3ο Εφηβικό Κυνήγι Θησαυρού 2018 θ’ αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα των Γαλατών www.galates.info στις 3/1/2018 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 6932539036 Στέλιος Σαλβαράκης 


