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”Cкелястi шляхи, минулі стежки”
Обіжник ч. 1
8 листопада, 2015 р.

Крайові табори всіх ступенів УПЮ відбудуться в Альберті в рамках КПЗ з нагоди 125-ліття поселення українців в
Канаді.
Крайовий табір дає нагоду юнацтву подорожувати та пізнати місця, які вони може б інакше не мали нагоди
відвідати. Таборування в Скелястих Горах Канади та відвідини місць поселення перших українських піонерів – це
можливість, яка припадає раз в юнацькому житті і якої ніхто не повинен пропустити. Юнацтво зможе скористати з
цього, щоб познайомитися та здружитися з пластунами з цілої Канади, які стануть їм друзями на ціле життя. 125річчя українців в Канаді це знаменита нагода пластунам з’їхатись вивчити історію наших предків та піонерів,
котрі допомогли будувати Канаду.
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Рамовий план та головні дати
o
o
o
o
o
o

6-ого серпня--Перший етап: приїзд на місце таборування в Мoндер, відкриття Зустрічі
7 серпня--Зустріч на Селі Української Спадщини
8-ого серпня--програма 'День Піонера'
9-ого серпня--Другий етап: переїзд до Джаспер на місце таборування
10-19-ого серпня--підтабори по пробах
20-ого серпня-- закриття Зустрічі , виїзд додому
 Просимо замовляти лети так, щоб прилетіти до Едмонтону 6-ого серпня НЕ ПІЗНІШЕ як в 10:00 годині
ранку.
 Лети додому замовляти на 20-ого серпня ПІСЛЯ 5:00 години вечором.
 Нічліг перед табором або після табору не буде запланований організаційним комітетом.

Таборова програма
 Відповідна до ступеня УПЮ: прихильники, учасники, розвідувачі, скоби/вірлиці.
o

на табір скобів/вірлиць, розвідувачі мусять мати зaкінчених 7 з 9 проєктів, щоб бути прийнятими

 Головна проба вмілости: Історик українського поселення в Канаді
 1, 2, 3 і 4-денні прогульки в горах
 Їзда біло-водними дарабами
 Відвідування термальних вод

Кошт табору
 Mіж $800.00-$950.00 (не включає кошт лету/доїзду до Едмонтону)
 Є комітет котрий розглядає різні джерела фінансування включно з добровільними датками та
безкоштовними обслугами. Маємо надію що їхні старання будуть успішні. Остаточний кошт буде
поданий в новім році.
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Станиці Едмонтон та Калґарі організують табори УПЮ та відповідають за ядро таборової програми, структуру і
організацію включно з такими обов’язками:
 Приготовити і керувати бюджетом всіх таборових видатків, окрім доїзду юнацтва на збірний пункт
o

кошт за таборових виховників має бути включений в таборовому бюджеті (але не їхній доїзд на
збірний пункт)

o

наскільки можливо, прогулькові виховники повинні бути вибрані з місцевих осіб; їхні кошти мають
бути включені в таборовому бюджеті

 Піднайти комендантів та інтендантів. Кошт пов’язаний з транспортацією буде залучений в таборовому
бюджеті
КПС і організаційний комітет встановлять стандарт безпеки для переведення програми з огляду на кількість
юнацтва до кожного виховника, встановлять вимоги для виховників, та забезпечуть персонал для всіх діловодств.
КПC буде збирати зголошення від виховників та зголошення і таборові оплати від юнацтва.
 Організаційний комітет в співпраці з комендантами призначить виховників на відповідні табори
 Вибір певного виховника буде залежати від кількості отриманих зголошень, потрібне знання/вишколи,
досвід і.т.п.
 Ціль буде щоби забезпечити персонал і добру репрезентацію з цілої Канади на кожному підтаборі
Станиці (або юнацтво/батьки) відповідають за замовлення подорожі для всіх своїх учасників та виховників і
покриття всіх відповідних коштiв.
Станиці мають вислати одного виховника на 6 юнаків або юначок та подбати про їхній транспорт на таборовий
збірний пункт.
Курінь УСП “Зелені гуски” відповідає за спільну тему/гасло і відзначку для всіх таборів. Можуть також
підготовити спільні заняття для всіх підтаборів нa підкріплення теми.
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РЕЧЕНЦІ ПЛЯНУВAННЯ і ПІДГОТОВКИ
 Зв'язкові повідомлять організаційний комітет скільки учасників передбачують на кожний
табір
11/2015
 КПС переглядає і схвалює табори
12/2015
 Організаційний комітет приготовляє анкети зголошення для юнацтва, медичну форму і
зголошення виховників
01/2016
 Розповсюдження реєстраційних анкет для юнацтва і анкет зголошення виховників
01-02/2016  Приймається реєстрації від юнацтва
o на табір скобів/вірлиць, розвідувачі мусять мати зaкінчених 7 з 9 проєктів,
щоб бути прийнятими
 Kошт за особу уточнений
 Затвердження постy командантa на кожний табір
03/2016
 Остаточні числа учасників заготовлені на кожний табір
01-04/2016  Приймається зголошення від виховників
05/2016
 Організаційний комітет, разом з командантами, приготовлять список виховників на
кожний табір
05/2016
 Остаточний плян готовий для кожного табору; це включатиме плян щодо безпеки
06/2016
 Останні викінчення, поправки, додатки, ітд
08/2016
 ТАБОРИ
09/2016
 Організаційний комітет підготовляє і представляє КПС остаточний звіт
11/2015

Якщо є будь-які питання, прошу звертатися до пл. сен. Маркіяна Лазурка (Mark.Lazurko@telus.com) або
до пл. сен Дарії Горбай (upu@kps.plast.ca) .
СКОБ!
пл. сен. Дарія Градюк Горбай--булавна УПЮ
пл. сен. Маркіян Лазурко--голова Організаційного Комітету

