
ТАБІР НОВАКIB
ПЛАСТОВОЇ СТАНИЦІ ТОРОНТО 
17 – 30 липня, 2022 р.

30-го чернвя, 2022

Дорогі Новаки і Батьки!

Табір Новакiв починається через кілька тижнів!!

Нагадаємо, що приїзд до табору відбудеться в неділю, 3 липня на Пластовій Оселі в Ґрафтоні.  

РОЗКЛАД ПРИЇЗДУ В ҐРАФТОНІ НА 3 ЛИПНЯ 

10:00am –10:20am Запорожці/Тигри 
10:30am – 10:50am Козаки
11:00am – 11:20am Довбуші/Вовки
11:30am – 11:50am Лицарі/Ведмеді
12:00pm – 12:20pm  Морські Козаки/Бобри

Ті, які мають більше одної дитини, просимо 
приїхати в той час, коли заплановано 
привезти вашу старшу дитину.    

Внизу знайдете більше інструкцій щодо приїзду. 

ПЕРЕВІРКА ВОШЕЙ 

Щороку ми вимагаємо перевірку вошей перед табором.  Якщо цього не буде наперед 
полагоджено, ваша дитина НЕ буде допущена до табору. Ми не будемо перевіряти в день 
реєстрації, через розроблені плани на день приїзду.    

Є два варіанти для батьків: 

Варіант 1 Приведіть дитину до домівки в слідуючі дні: 

Дата: 30 червня  
Час: 8:00 - 9:00 вечора 

Дата: 1 липня 
Час: 9:00 -11:00 ранку 

У нас будуть волонтери, які будуть робити перевірку.   

Варіант 2 
Перевірте вашу дитину сертифікованим професіоналом з видалення вошей.  Вам 
потрібно буде здати довідку про перевірку і перевірка повинна відбутися не 
раніше, ніж 3 дні перед табором. 

Будь ласка, перевірте, що ваша дитина приїде в повнім однострою. Якщо потрібно щось до 
одностою, будь ласка, зверніться до крамнички в Пластовій Домівці в Торонті. У складі є багато 
всього але конечно заздалегідь домовитися, оскільки крамничка не є відкрита щодня. Пишіть до 
Миросі на marpha25@gmail.com. 
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КОНТАКТ ДО ТАБОРУ 
Фізична адреса (на доїзд): Поштова адреса: 

Plast Camp Ім'я таборовика  
678 Lakeshore Rd. c/o Plast Ukrainian Youth Camp 
Grafton, ON K0K 2G0 10827 County Road #2 

PO Box 10 
Grafton, ON K0K 2G0 

Зверніть увагу на нове число телефону табору 1-905-349-0409 

СЛІДКУЙТЕ ЗА ТАБОРОМ НА СОЦ-МЕРЕЖІ  
Ми будемо ставити фотографії таборовиків в Instagram.  Будь ласка, слідкуйте за нашим табором 
в Instagram за адресою: TBD

ПОШТА 
Діти люблять отримувати листи.  Ми дуже рекомендуємо вам вислати листи за тиждень до 
початку табору, щоб запевнитися, що листи дійдуть вчасно.    

Пакунки - найкраще не відправляти посилки своїй дитині.  Пакунки можуть викликати 
напруженість серед дітей, оскільки інші можуть не отримати посилку. 

Ми можемо приймати пошту тільки Canada Post.   

МЕДИЧНІ ДЕТАЛІ  
Батьки зможуть поговорити і порадитися з медсестрою в неділю, 3 липня. 

Якщо ви залишаєте будь-які ліки які ваша дитина мусить прийняти під час табору, потрібно буде 
передати медсестрі докладні письмові інструкції.  

КЛІЩІ  
Будь ласка, майте на увазі, що в районі Ґрафтона є кліщі.  
Ми будемо проводити щоденні перевірки кліщів. Якщо у когось буде кліщ, 
його видалить тільки медсестра.  

ЩО ПАКУВАТИ?    
Будь ласка, зверніться до Таборового Довідника, на сторінці 13. 

Дуже важливо, щоб кожна дитина мала все позначене своїм ім'ям, і, будь ласка, не забувайте 
особливо про наступні речі:  

 пляшку води
 шапку
 ґумові чоботи
 закриті кросівки (тенісівки)
 одноразові маски (15 - 20)

РОЗТАБОРУВАННЯ  
Новаки будуть розтаборюватися і приготвляти свої ліжка без участі батьків.  Це таборова традиція 
і надає таборовикам відчуття особистого досягнення.  Вони отримають докладні інструкції від 
братчикiв  проводу табору, щоб допомогти дітям з усім, що їм потрібно.  Це нагода на веселе
співжиття зі своїми однолітками.       

https://www.plast.ca/toronto/wp-content/uploads/2022/04/UPN_TO-TABIR-INFORMATION-PACKET-2022_final.pdf


ЗАХОДИ ПРОТИ СOVID 

План приїзду на табір: 

Приїзд до табору відбудеться в Ґрафтоні поза межами табору.  Коли ви приїдете всі в авті повинні 
бути в масках, щоб поговорити з реєстраційною командою. Просимо висідати з авта тільки тоді, 
коли вас викличуть.  

При приїзді до табору кожна дитина на місці отримає перевірку на коронавірус.  Після того, як 
дитина отримає негативний результат перевірки на коронавірус, вас відправлять щоб 
зареєструватися до табору.  Ви запишете свою дитину, переглянете будь-які деталі і скинете будь-
які листи, які ви хотіли б залишити для дитини.  Сестрички табору допоможуть дітям перенести 
баґаж до табору. Батьки не будуть допущені на табір під час приїзду або забирання з табору.  

Таборовики будуть поділені по групах протягом перших 72 годин. Після 72 годин всі таборовики 
будуть перевірені на коронавірус вдруге.  Як тільки у всіх буде негативний результат, ми почнемо 
змішувати рої, щоб діти могли по-справжньому весело і чарівно пережити табір разом.    

Носіння масок буде обов’язковим в наступних ситуаціях: 
 При реєстрації
 Відвідування медсестри
 Коли будь-хто має позитивний тест на коронавірус

Рекомендуємо перевірити свою дочку вранці, перед виїздом до табору. Кожен таборовик буде 
перевірений в Ґрафтоні, незалежно від того, чи ви їх перевіряли вдома чи ні. Якщо б у неї був 
позитивний вислід на коронавірус вдома, просимо НЕ приїздити на табір.  Якщо ваша дитина буде 
мати позитивний вислід при реєстрації, то ме не будемо допускати її до табору.  

Дякую! Готуйсь! 

 Комендант


