Ανακοίνωση προς τα πληρώματα

ΠΣΚΔ Ενημέρωση Προγράμματος

Οδεύουμε προς την ολοκλήρωση της πρώτης βδομάδας παιχνιδιού και
ελπίζουμε να το έχετε χαρεί όσο και εμείς. Επειδή σκοπός μας δεν είναι μόνο
να σας βασανίζουμε, θέλουμε να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα
του τετραήμερου από σήμερα Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου έως και Δευτέρα
21 Φεβρουαρίου. Προσοχή στο πρόγραμμα καθώς έγιναν κάποιες αλλαγές
και το Σαββάτο σας θα είναι ελεύθερο να ασχοληθείτε με τον αγώνα.
Ο Χειρότερος αγώνας όλων των εποχών
Το παιχνίδι θα ανακοινωθεί εντός ολίγων λεπτών και θα τρέξει όλο το
Σαββατοκύριακο έως Δευτέρα πρωί. Ακόμα μία ευκαιρία να δώσουμε στην
πόλη ένα χαμόγελο.
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 Φεβρουαρίου 2022
Δικό σας
Έχετε ήδη στα χέρια σας την ανακοίνωση. Σας περιμένουμε λοιπόν την
Κυριακή στα Παλαιά Σφαγεία και ώρα 18:00. Θα ακολουθήσει email με τη
σειρά με την οποία θα διαγωνιστούν τα πληρώματα. Παρακαλούμε εφόσον
έχετε ήδη δηλώσει συμμετοχή, ελέγξτε ότι είστε στη λίστα και αν
διαπιστώσετε κάποιο πρόβλημα επικοινωνήστε μαζί μας. Να έχετε και το
διαβατήριο μαζί σας.
ΦΕΡΤΕ Πράξη 1η
Μετά το πρωτοσέλιδο που τρέχει, Κυριακή ανοίγει και επίσημα η αυλαία του
ΦΕΡΤΕ μας. Ένα καλό ζέσταμα πριν τις δύο βασικές Πράξεις και ΦΕΡΤΕ που
απαιτούν έρευνα και χρόνο. Έχετε μια ολόκληρη βδομάδα.
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ΔΕΤΕΡΑ 21 Φεβρουαρίου 2022
Μάινα τις άγκυρες
Φέρτε μας στο μόλο της Αγίου Νικολάου, τη Δευτέρα και από τις 16:00 έως
τις 17:30 (ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΓΙΝΕ ΑΛΛΓΗ ΩΡΑΣ). Η ανακοίνωση θα βγει τις
επόμενες 24 ώρες, για να έχετε χρόνο να προετοιμαστείτε. Διαβατήριο μαζί
σας.
Εγκαίνια έκθεσης καρναβαλικών αξεσουάρ - Τερατουργήματα
Ετοιμαστείτε για επίσκεψη στην Αγορά Αργύρη. Όχι για πολύ ώρα. Δεν
θέλουμε να σας κουράσουμε. Άλλωστε έχετε πολλά να κάνετε ήδη. Να έχετε
και φωτογραφική μηχανή μαζί σας, θα σας χρειαστεί (μας κάνει και κινητό).
Τη Δευτέρα και ώρα 20:00 στην Αγορά Αργύρη είναι τα εγκαίνια της έκθεσης
που διοργανώνει η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, με Καρναβαλικά Αξεσουάρ
των πληρωμάτων του Πατρινού Καρναβαλιού, δηλαδή δικά σας! Την ίδια
ώρα και έως ότου κλείσει η έκθεση θα μπορέσετε να πάρετε τα στοιχεία που
χρειάζεστε για τα Τερατουργήματα.
Η αναλυτική ανακοίνωση με οδηγίες για τα Τερατουργήματα, θα γίνει τη
Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022 καθώς δεν χρειάζεται να κάνετε κάποια
προετοιμασία. Δευτέρα θα σας δώσουμε και οδηγίες για το Face 2 Face.
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