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ПРОBІДНІ ВКАЗІBКИ
Плянується відбути 4 табори по пробах, зорганізовані окремими станицями Канади:
Табір прихильників – Монтреал
Табір учасників – Вінніпеґ
Табір розвідувачів – Торонто
Табір скобів і вірлиць – Торонто
Станиці, які організують табір, 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
▪ заплянувати програму щоби кошти були між $800 - $1000 від учасника; передбачуємо що табір
прихильників буде менше коштувати
▪ кошт за булавних і таборових виховників має бути включений в таборовім бюджеті (але не їх доїзд на
збірний пункт)
▪ наскільки можливо, прогулькові виховники повинні бути з місцевих осіб; їхні кошти мають бути
включені в таборовім бюджеті
• Піднайти коменданта, бунчужного, писаря і інтенданта. Якщо будуть окремі табори юнаків і юначок – то
піднайти двох комендантів і бунчужних.
▪ якщо неможливо піднайти місцеву особу, організаційний комітет КПC допоможе піднайти підходячу
особу з іншої станиці; кошт пов’язаний з транспортацією буде залучений в таборовому бюджеті
▪ заступники комендантів коменданти можуть вибрати зі зголошених виховників
КПС і організаційний комітет встановлять стандарт безпеки для переведення програми з огляду на кількість
юнацтва до кожного виховника, встановлять вимоги для виховників, та допоможуть станицям забезпечити
персонал для всіх діловодств.
• КПC буде збирати зголошення від виховників, та зголошення і таборові оплати від юнацтва.
▪ станиці мають вислати одного виховника на 6 юнаків або юначок, та подбати про їх транспорт на
таборовий збірний пункт
▪ станиці діляться транспортними відповідальностями пропорційно до кількости юнацтва
▪ організаційний комітет в співпраці з комендантами, призначить виховників на відповідні їм табори
▪ вибір певного виховника буде залежати від кількости отриманих зголошень, потрібне знання/вишколи,
досвід, ітп
▪ ціль буде щоб забезпечити персонал і добру репрезентацію з цілої Канади на кожнім таборі
Станиці, або юнацтво/батьки відповідають за замовлення подорожі для всіх своїх учасників і збирання коштів
пов’язані з тим.
Провід УСП відповідає за спільну тему/гасло і відзначку для всіх таборів. Можуть також підготовити спільні
заняття для всіх під-таборів нa підкріплення теми.
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− Зв'язкові повідомлять організаційний комітет скільки учасників передбачують на кожний
табір, щоб станиці які організують табори, змогли відповідно до цього приготовлятися.
− Звернути спеціальну увагу скільки учасників і розвідувачів малоб бути, щоб рішити чи
булоб краще мати 2 підтабори для обох проб
− Переговорити чи деякі табори повинні бути розділені - хлопячий/дівочий
− Станиці започатковують організаційні комітети (СОК)
− УСП оголошують тему
− Станиці оголошують місця де відбудуться табори, і загальний огляд занять
− Станиці оголошують де, в який день і в яких часах будуть принимати учасників з інших
станиць
− УСП оголошує гасло і відзначку таборів
− Зв'язкові подають докладніше число майбутніх учасників табору
− СОК дають докладніші інформації і намічений бюджет (КПС подасть зразок)
− КПС переглядає і схвалює табори; кошт за особу уточнений на кожний табір
− Організаційний комітет приготовляє анкети зголошення для юнацтва, медичну форму і
зголошення виховників
− Затвердження постів команданта, бунчужного, писаря та інтенданта на кожний табір
− Розповсюдження реєстраційних анкет для юнацтва і анкет зголошення виховників
− Приймається реєстрації від юнацтва (*на табір скобів/вірлиць, розвідувачі мусять мати
зaкінчених 7 з 9 проєктів до реченця зголошення на табір щоб бути прийнятими)
− Остаточні числа учасників заготовлені на кожний табір
− Приймається зголошення від виховників
− Організаційний комітет, разом з командантами, приготовлять список виховників на
кожний табір
− Остаточний плян готовий для кожного табору, приготовлений СОКом; це включатиме
плян щодо безпеки
− Останні викінчення, поправки, додатки, ітд
− ТАБОРИ
− СОК подають звіти, включно з фінансовою аналізою
− Організаційний комітет підготовляє і представляє КПС остаточний звіт

