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Обіжник ч. 2
9 листопада 2018
ЦІЛЬ ТАБОРІВ
1. Запізнатися з пластунами-ровесниками зі всіх станиць Канади
2. Запізнатися з природою-екологією вашого місця таборування
3. Знайти своє місце в культурі цеї “північно-канадської” околиці
ТАБІР ПРИХИЛЬНИКІВ
Увага!!! Наголошуємо, що прихильники всі повинні мати закінчений 7-ий клас у цілоденній школі. Bажливо, щоб
юнаки і юначки були ознайомлені з юнацькою програмою і щоб були в юнацтві хоча 1 рік перед табором.
Ціль табору: познайомитися з цікавою природою околиці Квебеку
Місце табору: оселя Батурин поблизу Монтреалу
Заплановані зайняття і вмілості: куховарення, табірництво, мандрівництво*
ТАБІР УЧАСНИКІВ
Місце табору: Riding Mountain National Park, Манітоба
Заплановані зайняття і вмілості: манітобський еколюб, мандрівництво*
ТАБІР РОЗВІДУВАЧІВ
Місце табору: Whitefish Lake, Algonquin Provincial Park, Онтаріо
Заплановані зайняття і вмілості: канойкарство, 1,2 і 3 денні канойкарські прогульки, мандрівництво, одно і два
пера*
ТАБІР СКОБІВ І ВІРЛИЦЬ
Увага!!! Щоб бути прийнятим на цей табір, юнаки і юначки мусять мати 7 (з 9) закінчених проектів 3 проби до
реченця зголошення.
Місце табору: Північне Онтаріо
Заплановані зайняття: канойкарство*
*зайняття і вмілості можливо змінються
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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
 УСП оголошує гасло і відзначку таборів
 Зв'язкові подають докладніше число майбутніх учасників табору
 Станиці оголошують де, в який день і в яких часах будуть принимати учасників з інших
станиць
 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

