УКРАЇНСЬКА СКАВТСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
В ЗСА

UKRAINIAN SCOUTING ORGANIZATION
USA

National Executive Board

Крайова Пластова Старшина

700 CEDAR ROAD
JENKINTOWN, PA 19046

TEL.: (267)287-8334 FAX: (267)287-8384
EMAIL: KPS@plastusa.org

ВИШКIЛ ЮНАЦЬКИХ ВИХОВНИКІВ
НА ПЕРШИЙ СТУПIНЬ
2017р.
вiдбудеться
вiд суботи 1-го квітня до неділі 2-го квітня 2017р.
В пластовій домівці в Ню-Йорку
ПЕРЕДУМОВИ УЧАСТІ У ВИШКОЛI:
1. Кандидат/ка закінчив/ла принайменше 18 років життя або народжений/а в 1998 році.
2. У вийняткових обставинах можна прийняти юнаків чи юначок, які успішно закінчили ІІІ
Пробу програми УПЮ або вже мають ступінь скоба-вірлиці.
3. Письмова опiнiя зв'язкового/ої або впорядника самостійного гуртка для членів УПЮ, а
опінія станичного/ої для членів УСП чи УПС.
4. Виповнена анкета зголошення, включно iз вiдповiдю на питання/завдання.
5. Виповнені, підписані й долучені всі додаткові анкети.
6. Вплачення оплати $30.00 (чек виписати на Plast Ukrainian Scouting Org. і у мемо
написати VUV)
7. Відкриття вишколу відбудеться в суботy, у год. 9:00 рано. Закриття відбудеться у год.
12:00 в неділю.
РЕЧЕНЕЦЬ НА ЗГОЛОШЕННЯ ВКЛЮЧНО З ОПЛАТОЮ:

18-го березня 2017 р.
Зголошення вислати на адресу:
PLAST, USA – VUV
700 North Cedar Road
Jenkintown, PA 19046
Спiзнених та не вповнi виповнених зголошень ми не приймемо.
СКОБ!
ст. пл. геть. вірл. Софійка Захарчук
Референт Юнацького Вишколу

Карта зголошення для учасників
Вишколу Юнацьких Виховників 2016
Ім'я / прізвище:__________________________________________

Дата

народження:________________________
Улад: ____________ Ступінь: _____________ Курінь/Сам.гурток: _________________ Станиця:
_______________
Адреса:__________________________________________________ епошта:________________________________
Ім'я латинкою:____________________________________________
телефон:_______________________________
Чи Ти вже працював/ла з юнацтвом?:

так

ні

Якщо так, як довго і де?

____________________________
Яку клясу закінчуєш в щоденні школі чи на котрий рік університету Ти закінчуєш в червні 2016?
__________
Чи Ти здобув/ла новацкий вишкіл?:

так

ні

Якщо так, коли?

____________________________________
Чи Ти здобув/ла Лісову Школу чи Школу Булавних ?:

так

ні

Якщо так, коли?

______________________

Питання:
Прошу вiдповiсти на наступне питання власноручно пером на окремiй картцi паперу. Твоя вiдповiдь
повинна бути щира й повинна краще обзнайомити провiд вишколу з Тобою.

1. Розкажи про улюбленого юнацького виховника. Який вплив ця особа мала на
твій розвиток як людина?

Приписи Вишколу Юнацьких Виховників
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:
• Порушення Пластового Закону.
• На думку коменданта і проводу вишколу порушення гідності українського пластунавиховника.
Про усунення з вишколу (на власний кошт) будуть повідомлені: Станиця, провід оселі, і
Крайова Пластова Старшина.

Я ПРОЧИТАВ/ЛА ПРИПИСИ ВИШКОЛУ, РОЗУМІЮ ЇХ, ТА БУДУ ЇХ ДОТРИМУВАТИСЬ.
Підпис кандидата: __________________________________________ Дата: ___________

Оцим зголошуюся на Вишкіл Юнацьких Виховників та зобов’язуюся додержуватися приписів
вишколу.
Підпис кандидата:__________________________________________ Дата: _______________

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

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

Цим поручаю кандидата/ку на Вишкіл Юнацьких Виховників:
Підпис зв'язкового/станичного:_______________________________________ Дата:
________________
Телефон: ____________________________ епошта__________________________________________

ДЛЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ВЖИТКУ:
Карта Зголошення (із усіма підписами)
Чек на повну оплату
Відповідь на питання на окремій картці паперу
Emergency Contact форма

Щоб уникнути непорозуміння, прошу перевірити що слідуючі карти є включені з твоєю
анкетою, і вислати все на адресу КПС:
Plast - USA – VUV
700 North Cedar Road
Jenkintown, PA 19046
В конверті до канцелярії КПС мусить бути:
Карта Зголошення (із усіма підписами)
Чек на повну оплату
Відповідь на питання
Приписи Вишколу Юнацьких Впорядників (із усіма підписами)
Виповнені ВСІ додаткові форми (із усіма підписами) мед і Emergency Contact

