
Станичний Юнацький Табір 2021  

ЗГОЛОШЕННЯ ВИХОВНИКІВ І БУЛАВИ 

11-15 серпня, 2021      ІНФОРМАЦІЙНІ СХОДИНИ БАТЬКІВ 

на Пластовій оселі «Січ»     вівторок, 20-го липня 

678 Lake Shore Road, Grafton ON    7:00-8:00 ввеч. на ЗУМ  
        (вишлемо линк окремо) 

Дякуємо, що зголошуєтеся на станичний табір. Після надзвичайного року, ми тішимося мати 
нагоду повернути чар пластування на свіжому повітрі, нашому юнацтву цього літа. Хоч табір буде 
трошки інакше виглядати, маємо групу завзятих добровольців котрі тяжко працюють, щоб 
створити найкращі можливі обставини. Ми вдячні за вашу підтримку, щоб могти це зробити в 
найбезпечніший спосіб. 

1. TAБІР ПІД ЧАС КОВІД-19: ЩО ТРЕБА ЗНАТИ?   

ВАКЦИНИ  

Для безпеки всім, вимагаємо, щоб всі учасники (кому доступне), виховники і помічники на Січі під 
час табору мали хоч один застрик інокуляції/вакцини проти КОВІД-19, приаймні два тижні перед 
початком табору (себто, до 28-го липня). Просимо батьків учасників кому вакцини не є доступні 
(через вік або інші медичні причини), дати знати станичній Канцелярії при реєстрації. (416-769-
9998) 

ТЕСТУВАННЯ  

 Вимагаємо, щоб при вписах учасники табору доказали, що мали неґативний вислід 
тестування до 48 годин перед приїздом на табір і, що доклали усіx можливих зусиль, щоб 
мінімізувати ризик впливу КОВІД-19 продовж 14 днів перед табором. 

 Переводимо тестування на КОВІД-19 для всіх учасників коли приїжджають на табір і на 
третій день табору.  

 Виховики будуть переводити запитник на симптоми КОВІДу з юнацтвом щоранку. У 
випадку, що виринають симптоми, віддалимо учасника і переведемо тестування йому/її, 
як також парі в шатрі. В разі, що виходить позитивний тест, контактуємо батьків підібрати 
учасника до 5 годин після телефону. 
 

ПРОГРАМА  

З огляду на пандемію, плануємо програму щоб дотримуватись до провинційних настанов для 
таборів з нічлігом. Учасники табору будуть зорганізовані по гуртках (“cohorts”). На загал, всі 
зайняття (напр. таборування, харчування, спорт/гри, руханка) відбудуться по гуртках. Під час 
спільних таборових зайнять (напр. збірки, вогники, теренові гри), гуртки не будуть мішатися, 
будуть віддалені і/aбо вимагатимемо ношення масок. 

2. ТРАНСПОРТ 

Ви відповідаєте за особистий транспорт:  

 До оселі в середу 11-го серпня вранку – по організованих часах, котрі будуть 
оголошені перед тaбором. 

 На поворот додому, в неділю 15-го серпня пополудні – по організованих часах, 
котрі будуть оголошені перед тaбором. 

 
ТЕРМІН ЗГОЛОШЕНЬ – до 17-го липня, щоб дозвoлити час зорганізувати гуртки (“cohorts”) i 
запевнити потрібні числа виховників.   



 

Ім'я прізвище (Укр): _________________________________ Станиця: ______________  

Улад: ____________  Kурінь: ________________________ 

Ім'я прізвище (Анг):  ________________________ Дата народження:   ____________________      
          (день-місяць-рік) 

Адреса: ___________________________________________________________________________  

Тел (дом): _________________________ Тел (моб):  ________________________  

Е-пошта: _________________________________________________________________ 

Прошу виповники слідуючий запитник як частина свого зголошення: 

https://docs.google.com/forms/d/1lnfopwXDYr_xi7zVmq0MAJznHjhA6TjWSaiUM9HxPCo/edit 

Прошу також виповники медичну анкету: https://www.plast.ca/bm~doc/plast-health-form-2018.pdf  

Членство в Пласті: Я заплатив/ла свою вкладку за 2021 рік. Так  Ні  

Підпис: _____________________________________     Дата: ______________________________  

РЕЧЕНЕЦЬ: 17-го липня 2021 р.  

Assumption of Risk and Responsibility Agreement 

I, the undersigned, clearly understand that whilst I _______________________________, am participating in Plast 

Camp 2021 under the guidelines of Plast Ukrainian Youth Association of Ontario, Toronto Branch I will abide by the 

following safety standards and rules: 

1. All orders given pertaining to safety and COVID-19 protocols will be complied with immediately. 
2. Activities on the water (e.g. swimming) will be done in a designated and supervised area only. 

 
Waiver of Liability Agreement 

I also understand that there is a risk element in camp activities (canoeing, hiking, biking, swimming, archery, sports 
and other physical activities) and that I have been informed as such by Plast Ukrainian Youth Association of Ontario, 
Toronto Branch. With this knowledge I still volunteer to take part in Plast Camp 2021 and accept such risks as 
being part of the nature of the sports and activities. 

With every camp and its activities I understand that there may be risks. I hereby release and forever discharge 

Plast Ukrainian Youth Association of Ontario, Toronto Branch (under whose jurisdiction Plast Camp 2021 is being 

held), its directors, officers, agents, servants, other participants and employees and its or their successors, heirs, 

and assigns (the “Releasees”) should any illness, injury or loss of limb or life happen to my child whilst partaking in 

Plast Camp 2021. I also waive claim against the “Releasees” should any damage or loss occur against my property 

whilst partaking in Plast Camp 2021 and any loss of any nature caused by delays resulting from inclement weather 

or other natural conditions during camp duration and my participation in Plast Camp 2021 and notwithstanding 

that the same may have been contributed to or occasioned by the negligence of the “Releasees” or any of them. 

Name: ______________________________________         Signature: _____________________________________ 

Witness' signature: _______________________________   Date: ____________________ 

 

https://docs.google.com/forms/d/1lnfopwXDYr_xi7zVmq0MAJznHjhA6TjWSaiUM9HxPCo/edit
https://www.plast.ca/bm~doc/plast-health-form-2018.pdf


ПРАВИЛЬНИК ТАБОРУ (PLAST CAMP RULES) 

Bідноситься до всіх хто бере участь у зайняттях. 
 
1. Учасник/ця зайнять виконує накази і доручення проводу та булави. 
2. Учасники придержуються всіх точок пластового закону, як також державного і провінційного 
законів, включаючи всіх наказаних протоколів для безпечного таборування під час пандемії. 
3. Усі беруть активну участь у всіх зайняттях (хіба є перед тим зголошена причина). 
4. Учасники користуються розговірною українською мовою в мірі своїх можливостей. 
5. Поважаємо гідність людини у поведінці між собою та іншими і розуміємо, що всі вияви 
знущання є заборонені: 
Пряме знущання: 
  • Фізичне (побиття, штовхання, і.т.п.) 
  • Усне (кепкування, приниження, образливі вислови) 
Непряме знущання: 
  • Соціальне (поширення чуток, прилюдно cоромити когось, навмисно не включати когось або 
іґнорувати їх) 
6. Учасники скрізь придержуються правил особистої безпеки і правил, які будуть визначені на 
поодинокі зайняття. 
7. Палення вогнів не дозволено поза місцями, що для цього призначені. 
8. Учасники придержуються правил безслідного таборування. 
9. Алькогольні напитки, тютюн, канібус, чи інші наркотики не мають місця на пластових літніх 
зайняттях і є строго заборонені. 
10. Ці правила стoсуються до тих учасників, які вже закінчили 18 років до часу літніх зайнять. 
11. У випадку порушення державного або пластового закону, правил безпеки або правил літніх 
зайнять, провід табору може усунути учасника із літніх зайнять (у випадку новацтва/юнацтва 
повідомляючи про це батьків) без повернення оплати. 
12. Список поданих правил не є цілковитим, і провід застерігає собі право додати пpавила. 
 
Я прочитав/ла, розумію і погоджуюся дотримуватись до Правильника Табору. 
 
Ім'я прізвище: __________________________________________________ 

 
Підпис: _____________________________________     Дата: ______________________________  

Виповнені зголошення надсилати на адресу станичної канцелярії:  

 Plast Toronto Branch 

 516 The Kingsway Toronto, Ontario Canada M9A 3W6  

 fax: (416) 763-2186  

 email: toronto.stanycia@plastcanada.ca 


