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Крайові табори по пробах: 9-18 серпня 2019
Обіжник ч. 3
13 лютого 2019
РЕЄСТРАЦІЯ ЮНАЦТВА
Реєстрація для юнацтва відкрита!
Просимо звернутися на сайт: https://www.plast.ca/yunatstvo/yunatski-tabory/index.shtml.
Там великий помаранчевий ґудзук “Зголошення для учасників”.
Цілу реєстрацію можете тут докінчити! Це включаϵ реϵстраційну анкету, медичнy анкету і оплату.
До зголошення табору треба заплатити мінімально половину кошту. Принимаємо PayPal, кредитні
картки, і чеки.
Приймаємо зголошення від канадійського юнацтва до 31 березня. Опісля, якщо буде місце, бо наші
площі обмежені, будемо до 15 квітня принимати зголошення з поза Канади.
Прошу уважно читати усі анкети, правильники, і т.д.

РЕЄСТРАЦІЯ ВИХОВНИКІВ
Згoлошення виховників буде готове у лютому. Очікуйте Обіжник ч. 4.

ПРИЛЕТИ І ВІДЛЕТИ
Прихильники
Прилетіти до Монтреалу в п’ятницю 9 серпня перед 2:00 по обіді.
Автобус виїде з Торонта між 8:00 і 10:00 рано і приїде на оселю Батурин між 3:00 і 5:00 по обіді.
Вилітати з Монтреалу в неділю 18 серпня після 5:00 ввечором.
Учасники
Приїзд до Вінніпеґу в п’ятницю 9 серпня до 12:00pm.
Виїзд в неділю 18 серпня після 5:00 ввечором.
Розвідувачі і Скоби і Вірлиці
Прилетіти до Торонта в четвер 8 серпня ввечером
Від’їзд з домівки автобусами в 9:00 рано в п’ятницю 9 серпня
Відлітати з Торонта в неділю 18 серпня в 4:00 по обіді або пізніше
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КОНКУРС НА ПІСНЮ
Конкурс відкритий членам УПЮ і УСП в Канаді.
Реченець конкурсу: 1 квітня 2019.
Прошу пісню записати у форматі “.mp3” і переслати запис, слова і ноти до plast@plastcanada.com.
Можна вживати існуючу мелодію або музику.
Пісня має включати слова таборового гасла СКОБ (сильно, красно, обережно, бистро).
Також радимо, щоби пісня включала котрісь з наступних елементів:
− 2019 рік
− щось про місця таборів (Манітоба/Riding Mountain National Park, Онтаріо/Algonquin Provincial Park,
Квебек/оселя Батурин)
− назви всіх станиць (Едмонтон, Калґарі, Вінніпеґ, Ст.Катеринс, Торонто, Оттава, і Монтреал)
Нагорода для УПЮ – знижка на $250 кан. в оплаті за цьогорічний табір.
Якщо група юнацтва то знижка на $100 кан. на особу в оплаті за табір (не більше як $500).
РЕЧЕНЦІ ПЛЯНУВAННЯ і ПІДГОТОВКИ
02/2019
02-03/2019
02-04/2019
04/2019
05/2019
05/2019
06/2019
08/2019
09/2019
10/2019

− 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)
− Приймається зголошення від виховників
− Можливо приймається реєстрації від не-канадійського юнацтва
− Остаточні числа учасників заготовлені на кожний табір
− 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

КОМІТЕТ КРАЙОВИХ ТАБОРІВ 2019
ст. пл. Остап Войчишин
пл. сен. Дарія Горбай
пл. сен. Оксана Горіх-Пастушак
пл. сен. Руслан Трач
ст. пл. вірл. Таня Яців-Жураківська

