ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ, ΟΚΤΩΒΡΙΟ

Τοποθέτηση πινακίδων από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης περιμετρικά των
καμένων περιοχών για ενημέρωση των κυνηγών ότι απαγορεύεται το κυνήγι.

Πρόσκληση – φιλοξενία του Προέδρου της Στ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας –
Θράκης κ. Πολυχρόνη στην Αλεξανδρούπολη για πληροφόρηση του κυνηγετικού κόσμου
όσον αφορά την έκδοση της νέας ρυθμιστικής εγκυκλίου και τις τρέχουσες κυνηγετικές
εξελίξεις.

Συνέντευξη στη Δέλτα τηλεόραση.

Διανομή φυλλαδίων στους κυνηγούς κατά την προσέλευσή τους για την έκδοση της αδείας
τους με τις δραστηριότητες του συλλόγου για την προηγούμενη κυνηγετική περίοδο.

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του συλλόγου για την τοποθέτηση μικροτσιπ στα σκυλιά και τις
τιμές που προσφέρει ο κάθε κτηνίατρος.

Διανομή δώρων στους κυνηγούς με τη θεώρηση της αδείας τους για την νέα κυνηγετική
περίοδο (μπλουζάκια, καπέλα, ημερολόγια και εκπτωτικά κουπόνια pizza fun).

Συνάντηση του Δ.Σ του Συλλόγου την 6/9/12, με την Αντιπεριφερειάρχη κ. Νικολάου για
διάφορα κυνηγετικά θέματα.

Συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου την 6/9/12, με το Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης κ.
Λαμπάκη Ευάγγελο και συζήτηση για θέματα που αφορούν τον εθελοντισμό.

Επίσκεψη και συζήτηση με το Δασάρχη Αλεξανδρούπολης την 7/9/12, κ. Μπακλαγή για
κυνηγετικά θέματα και για την καλύτερη οργάνωση θηροφύλαξης στο Δέλτα του Έβρου και
στο βουνό.
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Συμμετοχή του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου με εκπροσώπους τον πρόεδρο κ.
Ραφαηλίδη και τον υπεύθυνο θήρας κ. Τσολακίδη στην γιορτή που πραγματοποιήθηκε για το
κυνήγι στο χωριό Δοξιπάρα την 9/9/12.

Διοργάνωση Ημερίδας την 12/9/12 στην Ανθεια στο Πολιτιστικό Κέντρο Σπάρτακος με θέμα
: «Βιολογία και κυνήγι λαγού και αγριόχοιρου».

Συνέντευξη προέδρου του συλλόγου κ. Ραφαηλίδη στο τηλεοπτικό κανάλι «Δέλτα» για την
έναρξη κυνηγιού στο Δέλτα του Έβρου και στο κυνήγι του λαγού και του αγριόχοιρου.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Συμμετοχή του πρόεδρου του Κυνηγετικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης κ. Ραφαηλίδη σε
συνάντηση που οργάνωσε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης για τα αδέσποτα σκυλιά. Στη
συνάντηση συμμετείχαν επίσης η Φιλοζωική Εταιρία, εκπρόσωποι του Στρατού, της
Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.

Συνέντευξη προέδρου κ. Ραφαηλίδη στον κ. Γκιουμουσίδη Χρήστο και στην τηλεοπτική
εκπομπή «Αγροτική Ανάπτυξη» του τοπικού καναλιού «Δέλτα» για όλες τις κυνηγετικές
εξελίξεις.

Παράνομες ηχομιμητικές συσκευές κατασχέθηκαν από Θηροφύλακες, Δασαρχείο και
Ομοσπονδιακούς. Οι συσκευές παραδόθηκαν στο Δασαρχείο Αλεξανρούπολης.
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