ЮМПЗ 2012
Обіжник для діяспори ч. 5 - 27.1.12
Шановні друзі та подруги!
Нагадаємо, що ЮМПЗ - основний етап святкувань 100-річчя Пласту в Україні, який відбудеться з 9 до

24 серпня 2012 року.
Ювілейна зустріч формується із двох етапів . Під час 1-го етапу пластуни проведуть спочатку 10-денні
табори у різних регіонах України. Після таборування, з 18 до 24 серпня, у Львові буде відбуватись
заключний етап святкування, який полягатиме у проведенні Зустрічі всіх пластунів у таборових умовах.

До вашої уваги подаємо повну інформацію про табори, які будуть відбуватися під час 1-го
етапу, з 9 до 18 серпня: Список та карта таборів 1-го етапу (УПН, УПЮ, УСП) Увага: вартість
табору/вкладка включає в себе 1-ий і 2-ий етап ЮМПЗ!
Мандрівки для УСП, УПС та Пластприяту
Зголошення на ЮМПЗ – Реченець для діяспори: 29-го лютого 2012

Будь іскрою, як мрієш бачити багаття!

Актуальні запитання про організацію таборів 1-го етапу
1. Де будуть збірні пункти 1-го етапу (для діяспори)?
– Всі учасники з діяспори повинні бути у Львові 9.08 о 6:30. За виключення декількох таборів: Золота Булава,
Метаморфози та Герць - учасники цих таборів повинні прибути 8.08 до 14:00 до Львова. Якщо Ви вже замовили
лет котрий Вас доставить до Львова після цього часу, слід повідомити дату прибуття на umpz.tabory@plast.org.ua
(Надійка Митник), і будемо доставляти цих учасників на табори окремо.
2. Які є вимоги, який виряд на табір?
– Список виряду кожен учасник отримає після зарахування на табір. Вимоги до учасників подаються у списку
таборів.
3.

Чи може бути таке, що я зголошуюсь на один табір УПЮ першого етапу, а мене зарахують учасником зовсім
на інший табір?
– Ні, кожен учасник зголошується на 3 табори, відповідно він/вона попаде на один з таборів на який
зголошується.
4. Як можуть зголоситись члени УСП до булав юн. таборів?
– Зголошуватися до координатора 1-го етапу – Надії Митник, umpz.tabory@plast.org.ua. Вона буде направляти
зацікавлених людей до відповідальних і комендантів.
5. Чи можна брати участь лише у 1-му етапі ЮМПЗ?
Такої форми участи не передбачено. Участь у ЮМПЗ береться у двох етапах, або лише у другому.
6.
-

Чи можуть члени УСП, а також їх діти (новацького чи юнацького віку) поїхати на мандрівку УПС?
Хоч мандрівки в основному запляновані для сеніорів, взяти участь у них може кожен. Для цього слід на
кожного зацікавленого виповнити відповідну форму зголошення (станом на 13.01.12 форми уточнюються)

7.

Є у нас сеніори з малими дітьми (4 літні) які хочуть їх брати - чи діти зможуть поїхати на мандрівки? Чи буде
потрібно заплатити вкладку і також для них? Скільки?
– Сеніори можуть брати своїх дітей на мандрівки. Вартість мандрівок для діток віком від 2 до 8 років буде
становити 50 % від вартости мандрівки. Наголошуємо, що діток менших за 2 роки брати на мандрівку не
рекомендується, адже для них переїзди у мандрівці будуть надто важкими.
8. Як буде забезпечено медична опіка на таборі?
Кожен табір буде забезпечений вишколеним лікарем і повністю укомплектованою аптечкою відповідно до умов
таборування. Зі всіма проводами таборів прорахована система швидкого доїзду до лікарень та інших медичних
установ.

http://gettag.mobi

Відскануйте код на своєму
мобільному!

Будь іскрою, як мрієш бачити багаття!

