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8-ИЙ КУРІНЬ У.П.С. “ОРЛИКІВЦІ” 
ІМ. ГРИГОРА І ПИЛИПА ОРЛИКІВ 

57-МА ОРЛИКІЯДА 
9-го і 10-го листопада, 2019 р.  Оселя УН Союзу Союзівка 

 
Орликівський Хутір Нова Хортиця 

Гемпстед, НЙ  
3 вересня, 2019 р. 

 

  ОБІЖНИК/ОРЛ. 2019 
 
До Проводу Станиць і юнацьких частин: 
Албані 
Бостон 
Боффало 
Вашінґтон  
Вінніпеґ 

Гартфорд 
Дітройт 
Едмонтон 
Йонкерс  
Кергонксон 

Клівленд 
Лос Анджелес 
Монтреал 
Ню Йорк 
Нюарк 

Пассейк 
Рочестер 
Сиракюз 
Сієтл 
Торонто 

Філядельфія 
Чікаґо  

 
Дорогі Друзі та Подруги! 
 

Запрошуємо до Змагу 57-мої Орликіяди, який відбудеться в суботу і неділю 9-го і 10-го 
листопада, 2019 р. на оселі УН Союзу Союзівка в Кергонксоні, НЙ. 

 
1. Тема змагу: “Український Спорт: Готові, До Змагу, Гоп!”. Матеріали є доступні 

на сайті Орликіяди (www.orlykiada.org). 
 

2. Структура змагу: Точкування базується на чотирьох складниках: 
 Інтелектуальний змаг (30%).  
 Мистецький виступ (30%). 
 Експонат (30%). 
 Пластова постава (10%). 

 
3. Зголошення: Форма зголошення є доступна на сайті Орликіяди.  

 Просимо зголошувати участь до 30-го вересня, до булави Орликіяди: 
zholoshennia@orlykiada.org.  

 Форма зголошення має бути повністю заповнена для прийняття (крім числа 
загону, яке буде призначене за порядком зголошення).  

 Число виховників обмежено – не більше ніж 1 виховник на кожні 4 учасники. 
Максимум – 3 виховники. 

 Імена кандидатів, які будуть змагатися за звання Гетьманича/Гетьманівни, мають 
включатися на формі зголошення. Окрема заява для кандидатів доступна на 
сайті Орликіяди; обов’язково надіслати до 31-го жовтня (bulava@orlykiada.org). 

 
4. Правильник: Просимо повністю переглянути правильник (доступний на сайті 

Орликіяди), який включає детальний опис всіх складників змагу, включно з 
критеріями за якими судді будуть оцінювати мистецькі виступи, експонати, та 
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пластову поставу. В правильнику також знаходяться правила на змаг за звання 
Гетьманича та Гетьманівни. 

5. Кошт (за особу): 
 Цього року кошт буде однаковим для одномісного та двомісного розміщення 

(оплачується Союзівці при приїзді). Щоб зарезервувати кімнати, просимо 
зв’язатися зі Союзівкою: (845) 626-5641. Кошт від особи: 
o $160 за нічліг в п’ятницю, нічліг і харчування в суботу та неділю 
o $115 за нічліг і харчування в суботу та неділю (без нічлігу в п’ятницю і без 

сніданку в суботу)  
o Кошт харчування для гостей без нічлігу: 

 Сніданок: $10 
 Обід: $15 
 Вечеря: $25  

 Реєстрація: $30 (оплачується при реєстрації на Орликіяді; просимо чеки виписати 
на “Plast USO”) Кошт реєстрації збільшився через кошт страхування.  
 

6. Використання сцени для репетиції: Загони, які хочуть використовувати сцену для 
репетиції (в п’ятницю вечір або в суботу рано перед відкриттям Орликіяди) повинні 
підписатися на SignUpGenius (https://www.signupgenius.com/go/ 
4090D4CAAA623A5F58-rehearsal3). Не запізнюйтеся—резервування сцени 
відбувається за принципом “першим прийшов, першим обслужений”. 

 
7. Заклик суддів: Просимо зацікавлених пластунів (УСП або УПС) відправити 

зголошення (доступне на сайті Орликіяди) булаві Орликіяди (bulava@orlykiada.org) та 
координаторові суддів ст. пл. Лярисі Чебіняк (verkhovynka@gmail.com). Судді 
відповідають за кошт нічлігу та харчування. 

 
8. Реєстрація почнеться в п’ятницю, 8-го листопада, о 8:30 год. веч. в Полтаві. 

Реєстрація продовжиться в суботу, 9-го листопада, о 8:00 год. ранку в головному 
будинку в бібліотеці.  
 Опікун (1) реєструє загін, (2) підтверджує склад загону, (3) лагодить реєстраційні 

кошти загону, (4) здає медичну форму (Emergency Medical Consent Form - доступна 
на сайті Орликіяди) для кожного учасника, і (5) здає підтвердження 
відповідальності для кожного виховника/опікуна (доступне на сайті Орликіяди).  

 Коли загін вже зареєстрований, опікун отримує: (1) прапорець із числом загону, і 
(2) сорочинки для учасників та виховників. Відзнаки роздаються після закриття; 
обов’язково здати прапорець, щоб отримати відзнаки. 
 

9. Перевірка одностроїв та знання Гимну Орликіяди відбудеться в суботу, 9-го 
листопада, о 10:00 год. ранку в залі.  
 Обов’язково всім членам загону мати повний і правильний пластовий однострій. 

Кожне порушення приписів в однострою вплине на точкування (під категорією 
“Пластова постава”). Щоб доповнити однострій, просимо відвідати пластову 
крамницю: http://plastusa.org/index.php?Itemid=369. Під час перевірки одностроїв 
будемо перевіряти знання Гимну Орликіяди. Обов’язково вивчити Гимн! Слова і 
музика є доступні на сайті Орликіяди. 
 

10. Відкриття відбудеться в суботу, 9-го листопада, о 10:30 год. ранку.  
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11. Закриття відбудеться в неділю, 10-го листопада, приблизно о 12:30 год. пополудні. 
 
 
Щоб одержати додаткові інформації, просимо відвідати сайт www.orlykiada.org або 
зв’язатися зі булавою Орликіяди по електронній пошті: bulava@orlykiada.org. Оновлені/ 
додаткові інфромації також будуть доступні на Facebook (www.facebook.com/orlykiada). 
 
 

Очікуючи Вашої відповіді та дружньої співпраці. 
Здоровимо нашим: 

 

С.К.О.Б.!  ОТЧИЗНА ЗОВЕ! 
 
 

                                           
пл. сен. Таня Кость, Орл пл. сен. Богдан Копистянський, Орл 
Комендантка Курінний  
  
 


