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Обіжник ч. 4 
28 лютого 2019 

 
РЕЄСТРАЦІЯ ВИХОВНИКІВ 
 
Реєстрація виховників відкрита! 

 

Просимо звернутися на сайт: https://www.plast.ca/yunatstvo/yunatski-tabory/index.shtml. Там великий 

ґудзук “Зголошення для виховників”. Цілу реєстрацію можете тут докінчити. Це включаϵ реϵстраційну 

анкету і медичнy анкету. Приймаємо зголошення від виховників до 30 квітня. Прошу уважно читати усі 

анкети, правильники, і т.д. 

 

Принимаємо зголошення для всіх член булав: 

- Гурткові виховники: відповідальні за один гурток впродовж цілого табору 

- Прогулькові виховники: приїжджають на прогульки, не мусять бути на цілім таборі 

- Помічники: готові допомогти підчас табору, не мусять бути на цілім таборі 

- Член булави: коменданти, бунчужні, писарі, і інтенданти 

 

Станиці мають старатися щоб був 1 зголошений гуртковий виховник на кожні 6 зголошених дітей. 

Комітет, разом з командантами, буде рішати на який табір даний зголошений виховник поїде, залежно 

від віку, досвіду, спец-курсів, ітд. щоби на кожному таборі був 1 виховник на 6 дітей. 

 

Станиці відповідальні за кошти за лети гурткових виховників пропоційно до того, скільки вони мають 

висилати на табір (1:6). Лети тільки будуть покриті для гурткових виховників котрі можуть бути на цілім 

таборі. 

 

Лети булавних, якщо потрібні, є зачислені в таборовому буджеті. Прогулькові виховники не входять в ці 

числа і надіємося що зі станиці котра плянує табір знайдеться досить прогулькових виховників. 

 

Прогулькові виховники котрі зголошуються на табір розвідувачів і на табір скобів і вірлиць потребують 

високий рівень вміння канойкарства. 

 

Всі особи котрі беруть участь у таборі (юнацтво, гурткові виховники, прогулькові виховники, помічники, 

члени булави) мусять перейти перевірку плавання. Станиці будуть організувати перевірки і висліди 

передавати комендантам. Виховники (гурткові і прогулькові) котрі їдуть на табір розвідувачів або на 

табір скобів і вірлиць мусять успішно перейти перевірку плавання без р’ятівничого пояса. КПС готова 

зафондувати за курси плавання для виховників якщо потрібно. 

https://www.plast.ca/yunatstvo/yunatski-tabory/index.shtml
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РЕЧЕНЦІ ПЛЯНУВAННЯ і ПІДГОТОВКИ  
 
02/2019 − Затвердження постів команданта, бунчужного, писаря та інтенданта на кожний табір 

− Розповсюдження реєстраційних анкет для юнацтва і анкет зголошення виховників 
02-03/2019 − Приймається реєстрації від юнацтва (*на табір скобів/вірлиць, розвідувачі мусять мати 

зaкінчених 7 з 9 проєктів до реченця зголошення на табір щоб бути прийнятими) 
02-04/2019 − Приймається зголошення від виховників 
04/2019 − Можливо приймається реєстрації від не-канадійського юнацтва 

− Остаточні числа учасників заготовлені на кожний табір 
05/2019 − Організаційний комітет, разом з командантами, приготовлять список виховників на 

кожний табір 
05/2019 − Остаточний плян готовий для кожного табору, приготовлений СОКом; це включатиме 

плян щодо безпеки 
06/2019 − Останні викінчення, поправки, додатки, ітд 
08/2019 − ТАБОРИ 
09/2019 − СОК подають звіти, включно з фінансовою аналізою 
10/2019 − 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 


