Крайова Пластова Зустріч (КПЗ)
6-20 серпня 2016 р.

”Cкелястi шляхи, минулі стежки”
Обіжник ч. 8
1-ого серпня, 2016 р.
Добігає час вашого приїзду до Альберти на КПЗ 2016. Подаємо важні інформації. Прошу точно прочитати.

На летовищі
На летовищі ідіть прямо до назначиного ”Baggage carousel” вашого лету та шукайте людей в малинових (maroon)
таборових сорочках (t-shirts). Вони вас попровадять до Entrance 10 де будуть чекати ваші автобуси.
У випадку загублиного наплечника (lost baggage), наші волонтери допоможуть виповнити потрібні форми. Ми
також cконтактуємося з батьками юначки-юнака в той час. Просимо щоби батьки трималися своїх телефонів в той
час щоби ми мали контакт якщо буде потреба.
Радимо мати протрібні речі в запасі зі собою у «carry-on» а мандрівні черевики (hiking boots) на ногах. Потрібний
виряд ми доставимо як треба а вигідні мандрівні черевики треба мати свої.
В потребі, на летовищі дзвоніть до подруги Ані Сливинської на 780-720-2473.

Перекуска на обід в суботу
Прошу подбайте щоби ваша дитина мала відповідну перекуску з дому. Лет довгий та недають їди безкоштовно на
літаку. Перекуска буде чекати на місці табору але треба рахувати на дві години від прилету на летовище до
приїзду на місце табору. Не буде часу купувати їжі на летовищі.

Доїзд до Mundare
Пластуни з Едмонтону, Каґарі та ті що не будуть прилітати на летовище у суботу мають самостійно доїхати до
Ukraina Park Campground у Mundare на 11:00 рано в суботу 6 серпня.

Батьки, старші пластуни, і сеніори можуть долучитися до Зустрічі на:
1. Відкриття зустрічі – 6-ого серпня – 7:00PM – Ukraina Park Campground Mundare.
2. 7-ого серпня – Український День, на Українськім Селі Спадщини. – Всі пластуни будуть на селі від 9:00AM
до 4:30PM. Там будуть мати заняття. Пластуни будуть співати український і канадський гимни на
головному концерті в 2:00PM. Просимо батьків і гостей на Український день.
3. 7-ого серпня на місці табору (Ukraina Park Campground), в Mundare, буде святочна ватра, 8:15PM. Просимо
всіх на ватру.
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Погода
Будьте готові на гірську погоду - дощ та мороз. До тепер вигляд є на лагідну погоду але це може змінитись за
паро годин. Точно перевірте оcoбистий виряд (Обіжник №6) та зверніть увагу на ці точки:
9. довгі штани
10. светер (вовняний або фліс – не з бавовни)
11. жакет проти вітру/ вітрівка
12. дощевик або панчо
22. тепла шапка та рукавиці

20 серпня, 2016
Батьки котрі підбирають дітей з Jasper при кінці табору, просимо їх підняти не пізніше як 7:30AM в Whirlpool
Campground (прихильники) або Marmot Meadows (учасники і розвідувачі). Якшо є у вас прихильник та юнак/юначка
на таборі учасників чи розвідувачів, прошу перше підняти дитину в Whirlpool а тоді прямо поїхати на Marmot
Meadows підібрати другу дитину. Автобуси будуть виїжджати на час тому Вас просимо також бути на час.
Автобуси приїдуть на летовище між другою а третьою годиною (2:00 to 3:00PM) пополудні 20 серпня. Пластунів
(котрі лишаються в Едмонтоні) просимо підібрати на Arrivals Level Entrance 10 в той час.

Пригадуємо якщо підчас Зустрічі треба Родичам сконтактуватися з табором або з юнаком/юначкою,
прошу дзвонити до:
Дарії Горбай--1-780-982-0969 або Маркіяна Лазурка--1-587-987-8505 (mlazurko@telus.net)
До скорої зустрічі в Альберті! Бажаємо усім щасливої дороги!
СКОБ!
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