ВИШКIЛ 2016 р.
НА СТУПIНЬ НОВАЦЬКОГО ВПОРЯДНИКА
вiдбудеться
вiд суботи 25-го червня до середи 6-го липня 2016 р.
на пластовiй оселi Новий Сокіл
ПЕРЕДУМОВИ УЧАСТІ У ВИШКОЛI :
1. Кандидат/-ка закінчив/ла 10-ий клас англійської школи в червні 2016 р. і народжений/-а в
2000 році.
2. Закiнчена друга проба УПЮ.
3. Вплачення оплати $625.00, (чек виписати на "Plast USO" і у "мемо" написати "VNV")
4. Відкриття вишколу відбудеться в суботу 25-го червня, о год. 2:00 пп. Закриття
відбудеться о год. 11:00 ранком в середу 6-го липня.
5. Як маєте які небуть питання прошу пишіть мені на kps-vnv@plastusa.org
РЕЧЕНЕЦЬ НА КАРТУ ЗГОЛОШЕННЯ, ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ, ЗАПИТНИК ПРО
НОВАЦЬКІ ПРАВИЛЬНИК, ВКЛЮЧНО З ОПЛАТОЮ Є 2-ГО ТРАВНЯ 2016 р.
 Карта Зголошення (з усіма підписами)
 Відповіді на три питання на окремій картці паперу
 Виповнений запитник Новацького Правильника
 Чек на повну оплату
РЕЧЕНЕЦЬ НА МЕДИЧНУ ФОРМУ, WAIVER AND RELEASE OF LIABILITY ФОРМУ, І
EMERGENCY CONTACT ФОРМУ Є 6-ГО ЧЕРВНЯ 2016 р. (Можна вислати скорше як маєте)
 Медична форма - Physical Exam
 Emergency Contact форма
 Waiver and Release of Liability Форма
 Medical Treatment Release Форма
 OTC Форма
 Meningitis Форма
(просимо щоби всі анкети були ‘postmarked’, не перефаксовані, ані е-поштою вишлені)
Зголошення вислати на адресу:

PLAST, USA - VNV
700 Cedar Road
Jenkintown, PА 19046
Спiзнених та не вповнi виповнених зголошень ми не приймемо.
Готуйсь!
пл.сен. Христя Гладка Гр.
Референт Новацького Вишколу

Карта зголошення для учасників
Вишколу Новацьких Впорядників 2016
Ім'я / призвіще:__________________________________ Дата народження:_______________
Улад: _____ Ступінь: _______ Курінь/Сам.гурток: _______________ Станиця: ____________
Адреса: _________________________________ е-пошта:___________________________
_________________________________ телефон:_______________________
Чи Ти вже працював/ла із новацтвом?:  так

 ні

Якщо так, як довго? ____________

Який клас закінчаєте в американській школі в червні 2016? _____
Розмір на Таборову сорочку:

 Men's Small
 Men's Medium
 Men's Large
 Men's XL
 Men's XXL
 Women's Small  Women's Medium  Women's Large

Питання:
Прошу вiдповiсти на наступнi питання власноручно пером на окремiй картцi паперу. Твої
вiдповiдi повиннi бути щирi й повиннi краще обзнайомити провiд вишколу з Тобою.
1. Вживаючи власні слова, перепиши одну україньську народну казку. (це є добра нагода
попросити поміч діда, бабусі, чи близької тети!)
2. Вибири один характер з твоєї казки і знайди (на інтернеті або в книжці) проєкт
майстрування для новацтва на тему того характера. Вживаючи власні слова, напиши
список потрібних матеріялів та докладні інструкції. Змайструй проєкт і привези зі собою
на вишкіл.
3. Розкажи про улюбленого новацького чи юнацького виховника. Який вплив ця особа мала
на твій розвиток яко людина?

Приписи Вишколу Новацьких Впорядників
Кожного учасника зобов'язує:



пластова поведінка й дотримування Пластового Закону.
українська мова у слові та в письмі протягом цілого вишколу.

Причини на звільнення учасника з вишколу:
1. Курення, переховування будь якого тютюну чи маріхуани (конопель).
2. Уживання, переховування будь яких наркотиків чи будь якого алькоголю.
3. Уживання, переховування будь якого ліку на який не має потрібної лікарської рецепти.
Усі ліки мусять бути зголошені на медичній карті, яку виповняє лікар.
4. Вихід поза терен табору без дозволу коменданта.
5. Покидання свого місця нічлігу під час нічної тиші.
6. На думку коменданта й проводу вишколу порушення гідності українського пластунавиховника.

Про усунення з вишколу (за власний кошт) будуть повідомлені: батьки, станиця,
провід оселі, і Крайова Пластова Старшина.

Я ПРОЧИТАВ ПОВИЩІ ПРИПИСИ, РОЗУМІЮ ЇХ, ТА БУДУ ЇХ ДОТРИМУВАТИСЬ.
Підпис кандидата: __________________________________________ Дата: ___________
Підпис батька / опікуна: _____________________________________
Оцим зголошуюся на Вишкіл Новацьких
додержуватися приписів вишколу.

Впорядників

та

зобов’язуюся

Опінія і поручення: (УПЮ - виповняє зв'язковий/ва; УСП – виповняє станичний)
Чому я уважаю, що кандидат надається на новацького впорядника:

Чи кандидат буде мати можливість працювати з новацтвом у вересні 2016 року?
Коротка характеристика кандидата\ки:

Цим поручаю кандидата/-ку на Вишкіл Новацьких Впорядників:
Підпис зв'язкового:_______________________________________ Дата: ________________
Телефон: ______________________ е-пошта_______________________________________

Щоб уникнути непорозуміння, прошу перевірити, що слідуючі карти є включні з твоєю анкетою,
і вислати все на адресу КПС: Plast- USA – VNV
700 Cedar Road
Jenkintown, PА 19046

ДЛЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ВЖИТКУ:
 Карта Зголошення (із усіма підписами)
 Чек на повну оплату
 Відповіді на три питання на окремій картці паперу
 Виповнений запитник Новацького Правильника
 Медична форма - Physical Exam
 Emergency Contact форма
 Medical Treatment Release Форма
 OTC Форма
 Meningitis Форма
 Waiver and Release of Liability Форма

Запитник Новацького Правильника Для Учасників
Вишколу Новацьких Впорядників 2016
Прошу вiдповiсти на наступнi питання. Всі відповіді можна знайти в Новацькому Правильнику
який знаходиться на Пластовій мережі plastusa.org ► УПН ► Устрій ► Правильник УПН
(http://plastusa.org/ypn/pdfs/Pravylynyk_UPN_USA.pdf)
1. Який колір є новацька хустка? _______________
2. Що є новацький привіт? _______________
3. Напиши всіх п'ять точок новацького закону.
1) ______________________________________________________
2) ______________________________________________________
3) ______________________________________________________
4) ______________________________________________________
5) ______________________________________________________
4. Скільки років особа мусить мати щоби вступити до новацтва? __________
5. Як називаються всі шість новацькі ступені?
1) _______________________
2) _______________________
3) _______________________
4) _______________________
5) _______________________
6) _______________________
6. Назви всі чотири новацькі історичні гри.
1) __________________
2) __________________
3) __________________
4) __________________
7. Який за високий має бути роєвий тотем? __________
8. Який за високий має бути гніздовий тотем? __________
9. Які кольори є роєве знамено? __________
10. Хто може носити відзнаку Кадра Виховників? ___________________________________

