ВИШКIЛ НОВАЦЬКИХ ВИХОВНИКІВ
НА KАДРУ BИХОВНИКІВ II
вiдбудеться
в суботу 8 квітня 2017 р.
Parma-Snow Branch Cuyahoga County Public Library
2121 Snow Road Parma, Ohio 44134
ПЕРЕДУМОВИ УЧАСТІ У ВИШКОЛI:
1. Кандидат/ка одержав КВІ та є член УСП або УПС. У вийняткових обставинах можна прийняти юнаків
та юначок, які мають ступінь скоба-вірлиці.
2. Письмова опінія звзкового/ої або впорядника самостійного гуртка для членів УПЮ, а опінія
станичного/ої для членів УСП або УПС.
3. Виповнена анкета зголошення, вклюно із відповідю на питання/завдання.
4. Вплачення оплати $40.00, (чек виписати на "Plast USO" і у "мемо" написати "VNVКВІІ")
5. Відкриття вишколу відбудеться в о год. 9:00 рано. Закриття відбудеться о год 5 пп.
Як маєте які небуть питання прошу пишіть мені на kps-vnv@plastusa.org

РЕЧЕНЕЦЬ НА КАРТУ ЗГОЛОШЕННЯ ВКЛЮЧНО З ОПЛАТОЮ:
31-ГО БЕРЕЗНЯ 2017 р.
Зголошення вислати на адресу:

PLAST, USA – VNV КВІІ
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 Гніздових 2017
Ім'я / прізвище:__________________________________ Дата народження:_______________
Ім`я латинкою: _______________________________________
Улад: _____ Курінь/Сам.гурток: _______________ Станиця: _________________
Адреса: _________________________________ Е-пошта:__________________________
_________________________________ Твій телефон:_______________________
Як довго ти вже працював/ла із новацтвом ? _________ В якій ролі? ____________________
Чи маєте достун до gmail? _________

Питання:
Прошу вiдповiсти на наступнi питання власноручно пером на окремiй картцi паперу.
1. Розкажи про улюбленого новацького виховника. Який вплив ця особа мала на твій
розвиток як людина і як виховник/ця?
2. Опиши три особисті характеристики Вашої виховної праці з новацтвом.
3. Опиши найбільшу силу новацької програми. Яка найбільша слабкість? Як можна її
розвязати?
Приписи Вишколу Гніздових
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. Куріння, 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 Гніздових та зобов’язуюся додержуватися приписів вишколу.

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

Коротка характеристика кандидата\ки:

Цим поручаю кандидата/-ку на Вишкіл Гніздових:
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 КВІІ
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
 Waiver and Release of Liability Campers Code of Conduct Форма

