Дорогі Братчики і Сестрички,
Вітаю вас до вишколу 2013 р. на ступінь новацького впорядника. Надіюся, що ви не
задовго успішно закінчите ваш шкільний рік і будети готові на літні табори. В цьому листі я
хотів вам передати інформацію до вашої підготовки на новацький вишкіл.
1. Відкриття вишколу відбудеться в середу 26-го червня, о год. 2:00 пп. Реїстрація
відкрита від 11:00 - 2:00. Закриття відбудеться о год. 11:00 ранком в cyботу 6-го
липня. Як хтось не має змогу приїхати в середу прошу мені дати знати через е-пошту
на kps-vnv@plastusa.org.
2. У вашій аплікації, ви всі описали інструкції як щось змайструвати. Прошу в дома
змайструйте цю річ і привезіть це до табору яко приклад вашого майстрування.
3. Прошу привезіть наступні речі до вишколу:
















Зошит з люсним папером (2 inch 3 ring binder with three hole punch lined paper)
Повний Пластовій однострий і мешти / чоботи
Ручний годинник (wrist watch)
Спи мішок, подушку, простирало і коц
Щоденний одяг (теннесівки, шорти, сорочки, шкарпетки, спідне білля)
Теплий одяг (пару штанів, светер або "fleece")
Дощивик
Приладдя до миття
Kупелівки і рушник
Електрична лямпка
Малий наплечник (daypack)
Фляшку на воду
Матеріяли на майстрування
 Кредки / флямастери / кольорові олівці
 Ножиці
 Кольоровий папір
 Клей / Hot glue gun (як маєте)
 pipe cleaners / popsicle sticks / філц / інші матеріяли які ви думаєте придадуться
Книжки - як хочите, можна привести 2-3 книжки/журнали щоб вживати яко джерела на
Українські казки, розповіди, майстрування, пісні, і гри. Прошу не привозити цілу
бібліотеку!

4. Прошу НЕ привозити наступні речі до вишколу. Вони є заборонені:







Наркотики / тютюн / алькоголь
Вибуховні матеріяли
Амереканьську музику
Laptop computers / i-pads / електронічні гри
Харчі / цукорки
Як маєте мобільник (cell phone), прошу зголосіть команді і ми вам дамо до вжитку у
відповідні часи коли хочите дзвонити

Як маєте які небуть питання прошу пишіть мені на kps-vnv@plastusa.org. До скорої зустрічі,
Готуйсь!
Ст. Пл. Андрій Микита, ЛЧ
Дiловод новацького вишколу

