ОБІЖНИК ДЛЯ ДІАСПОРИ
16.03.12р.

Тема: IІ етап ЮМПЗ
СКОБ!
Шановні друзі та подруги!
Нагадаємо, що ЮМПЗ - основний етап святкувань 100-річчя Пласту в Україні, який відбудеться з 9 до
25 серпня 2012 року.
Ювілейна зустріч формується із двох етапів . Під час I 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 інформацію про деякі елементи Програми ІІ етапу
ЮМПЗ.
1. "Табір пташат" в рамках другого етапу ЮМПЗ
2. Новацький табір на ЮМПЗ.
3. Новини Програми ЮМПЗ
a.
b.
c.
d.
e.

Пластове містечко під час святкування Дня незалежності України
Мистецькі ділянки на ЮМПЗ
Мистецька виставка на ЮМПЗ.
Вечірня програма: Творчий конкурс
Вечірня програма: представлення країв

4. Додаткова інформація

Будь іскрою, як мрієш бачити багаття!

"ТАБІР ПТАШАТ" В РАМКАХ ДРУГОГО ЕТАПУ ЮМПЗ

Шановні батьки-пластуни з дітками (від 1,5 до 5 років) запрошуємо вас до участі в
пластовому денному таборі раннього розвитку дитини.
Це некомерційний громадський проект Пласту НСОУ, спрямований на підтримку сімей, які з раннього віку
хотіли б виховувати своїх дітей в пластових традиціях.
Мета табору – сприяти вихованню дітей від 1 до 6 років у пластовому дусі, сформувати та закріпити в дітях
позитивне уявлення про ПЛАСТ, як цікаву та відкриту до них організацію.
Час проведення: 18 – 25 серпня 2012р. (18 – заїзд, реєстрація, поселення, 19 – відкриття, 24 – закриття,
святкування Дня Незалежності, 25 – роз’їзд)
Місце проведення: м.Львів, територія Українського Католицького Університету
Ідея табору:
Перші роки життя людини надзвичайно важливі для подальшого формування її особистості. Від того, який
досвід отримає дитя в ранній період свого розвитку, залежить якою буде ця людина в дорослому віці.
Табір пташат у рамках 2-го етапу ЮМПЗ робить ще один крок до того, аби познайомити наших дітей з
Пластом, показати їм цю різнолику і таку цікаву організацію, членами якої є їхні батьки-пластуни. Дитина
прагне наслідувати своїх батьків, бути такими, як вони, оскільки мама і тато є для неї найбільшим
авторитетом і наглядним, повсякденним життєвим прикладом.
Також ми плануємо створити дружнє і відкрите до діток середовище, в якому вони зможуть пізнати багато
цікавого.
Програма табору для дітей
Активний час для програми табору пташат є зранку з 10.00 до 13.00 і ввечері від 17.00 до 21.00.
Передбачено перекуску в 11.30 та підвечірок о 18.30. (фрукти, печиво, йогурти, сік, питна вода)
Від 13.00 до 17.00 – велика перерва на повноцінний обід і денний сон, чи на вільний час прогулянок по
Львову та спілкування з батьками для тих пташаток, які не сплять вдень.
Організована програма денного табору пташат:
Від 10.00 до 13.00 - загальна збірка пташат в колі, спільна молитва, казка, інтерактивна гра чи розповідь з
рухами відповідно до теми дня, пісенька і організована екскурсія, пташача теренівка.
Від 17.00 до 21.00 – велика майстерка для пташат і використання змайстрованих речей у вечірній програмі,
танці, ігри, заняття по роях, театр, вогник, або участь в загальних дійствах ЮМПЗ, дитяча молитва, коло
«надобраніч».
Участь у таборовій програмі є важливою, однак з поважних причин (втома, стан здоров’я тощо) батьки на
свій розсуд можуть корегувати участь своєї дитини в заняттях, що відбуватимуться за розкладом.

Будь іскрою, як мрієш бачити багаття!

Батьки беруть участь у програмі разом з дітьми і несуть повну відповідальність за їх безпеку.
Програма табору передбачає участь у активітетах ЮМПЗ, відвідини аквапарку, театру, загальнотаборові
розвиваючі майстерки, відвідини музею та ще багато цікавого.
Побутові умови табору:
•
•
•
•
•
•

Місце: табір відбуватиметься на території Українського Католицького Університету (Хуторівка 35А),
де нам буде відведено місце для підтабору. На випадок дощу буде можливість переміститися в
одну з кімнат УКУ.
Харчування: Про повноцінний сніданок, обід та вечерю батьки пташат дбають самостійно. На
таборі передбачені перекуски (печиво, ягоди та фрукти, пиття для дітей; можливість зробити
каву/чай).
Проживання: зголошеним учасникам на вимогу буде розіслано перелік місць для поселення у
трьох цінових категоріях (готелі, хостели тощо) і батьки зможуть самостійно обрати найбільш
прийнятний варіант для кожної сім’ї.
За бажанням батьки з пташатами можуть проживати на території ЮМПЗ. В такому разі потрібно
зареєструватися як «гість» (вкладка 800 грн. (в ці гроші входить пакет учасника), харчування та
проживання на території (УКУ) у власному шатрі).
На території ЮМПЗ передбачені туалети та душові кабіни, якими можна скористатися при потребі.
Дитяча поліклініка та аптека є на відстані 1 км.

Вкладка та реєстрація
Батьки, які будуть супроводжувати пташат на таборі, реєструються як волонтери, вкладка – 200 грн. Кожну
дитину зареєструйте окремо. Вкладка для кожного пташати становить – 350 грн., яка включає пакет
учасника (футболка, відзначка, хустка), витрати на участь в таборових заняттях, екскурсії, перекуски,
таборові книжечки.
Зголошення триває до кінця березня.
Для цього прошу заповнити електронну анкету за адресою http://www.plast.org.ua/?pageid=2031
А також переслати нижчеподану анкету на адресу chrystynav@yahoo.com з позначкою «ЮМПЗзголошення»
До 20.06.2009 ви отримаєте запрошення до участі в таборі та детальну інформацію про програму, денний
розклад занять, умови вашого перебування на таборі, поради щодо сімейного спорядження та інформацію
про доїзд до місця табору.
Будемо раді якщо ви долучитеся до організації та проведення табору: цікавими ідеями, підготовкою
занять, забезпеченням загального спорядження, перевезенням виряду до місця таборування, пошуком
коштів тощо. Інформацію з цього приводу вкажіть в СІМЕЙНІЙ АНКЕТІ УЧАСНИКІВ ТАБОРУ.
Контакти для запитань і побажань:
Комендант табору: Христина Воробій, моб. 0502356270, електронна пошта chrystynav@yahoo.com , скайп –
hrystyna.vorobiy.

Будь іскрою, як мрієш бачити багаття!

НОВАЦЬКИЙ ТАБІР В РАМКАХ 2 ЕТАПУ ЮМПЗ 2012
З 19 по 23 серпня 2012 року в рамках Ювілейної Міжкрайової пластової Зустрічі відбудеться денний
табір для новаків віком 6-10 років.
До участі запрошуються новаки з діаспори, а також новаки, чиї батьки працюватимуть у волонтерській
службі 2-го етапу ЮМПЗ.
Зголошення до участі можна заповнити за наступною адресою http://www.plast.org.ua/?pageid=2029
Програма табору передбачає етнографічну і краєзнавчу тематики, зокрема екскурсію на Гавареччину.
Протягом усього дня діти будуть задіяні в програмі звичній для новацького табору (теренові ігри, заняття з
вмілостей, майстрування, вогники),, а у вечері проводить час разом зі своїми батьками.
Учасники новацького табору матимуть ночівлю із своїми батьками. Також для них буде забезпечено
харчування: обід та підвечірок. Звертаємо увагу батьків, що сніданки та вечері вони повинні організувати
самостійно.
Вкладка на денний табір для новаків 800 грн. У вкладку входить комплект учасника, харчування ( обід,
підвечірок), виряд для заняття, таборова книжечка і одна виїзна екскурсія.
Гуртки новаків формуватимуться залежно від віку і статті зголошених дітей.
Комендант табору Ольга Герус,+ 38 0972301825, cshebetushka@gmail.com

Будь іскрою, як мрієш бачити багаття!

НОВИНИ ПРОГРАМИ ЮМПЗ
ПЛАСТОВЕ МІСТЕЧКО ПІД ЧАС СВЯТКУВАННЯ ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ
Провід ЮМПЗ запрошує тебе долучитись до організації
твого свята!
Якщо маєш гарну ідею і бачиш як її можна втілити в життя - долучайся.
Ти можеш провести майстер-клас з латино-американських танців, навчити
бажаючих своєї курінної пісні, нагодувати усіх варениками, провести
майстерку чи виготовити відкритку для України. Все обмежується лише твоєю
фантазією.
Реалізувати свої задуми зможеш в пластовому містечку ЮМПЗ, що діятиме в
центрі міста Львова 24 серпня в рамках святкування Дня незалежності
України.
До участі запрошуються всі бажаючі. Самостійно, з групою однодумців, разом
із куренем,гуртком, чи станицею. Головне, щоб це було цікаво як пластунам,
так і громадянам міста.
Це - твоє 100-ліття! Це - твоє свято! Зроби його яскравішим!
Зголосити свою ідею можна до 1 травня 2012р.
Маєш запитання - звертайтеся:
+38(063)6001637,
umpz.dn@plast.org.ua.

20 мистецьких ділянок організує курінь "Літавиці" на ЮМПЗ
Курінь ч. 46 «Літавиці» запрошує всіх творчих особистостей допомогти в проведенні мистецьких ділянок
з 20 по 23 серпня 2012 року на ЮМПЗ 2012 в рамках 100-ліття Пласту.
Ви зможете проявити себе в одній із 20 мистецьких ділянок (писанкарство, художнє валяння, ліногравюра,
ковальство, різьба, ізонитка, монотипія, колаж та інші) або запропонувати щось своє
З радістю чекаємо на зголошення. Інструктаж по ділянках буде проведений весною.
За додатковою інформацією звертатися до Юлі Шушкевич, L (тел.+380672409605 ,+380672409605,
j.shushkevych@gmail.com)
Ми дуже потребуємо твоєї допомоги!

Будь іскрою, як мрієш бачити багаття!

МИСТЕЦЬКА ВИСТАВКА
До уваги усіх, хто не уявляє своє життя без пензля, фарб, фотоапарату і, взагалі, просто без мистецтва!

Запрошуємо до участі у мистецькій виставці "Сто пластових років, або як все було...", або "Мистецтво в
пласті", що відбудеться в рамках Ювілейної Міжкрайової Пластової Зустрічі

Види мистецтва: живопис графіка
- і всі їхні жанри
фотографія Вимоги до оформлення робіт - естетичний, завершений вигляд.
При оформленні потрібно використати скло, рамку або паспарту, біндери та інші засоби (при потребі).
Розмір роботи повинен бути комфортним для огляду (щоб не примружувати очі до надто маленьких і не
шукати лишнього простору для осягнення дуже великих ).
Терміни подачі робіт: до 1 червня
Контакти: 097 44 56 999 (Ярина)
e-mail: yarka.tut@gmail.com
097 688 2270 (Ірина)
e-mail: irynamykhina@gmail.com

Р.S. щиро бажаємо, щоб вашої творчості та натхнення вистачило на кілька робіт (3-4). З них буде обрано
найкращі!
Тож відчуйте солодкі, незвичайні миті творчості і поділіться ними з іншими!

Будь іскрою, як мрієш бачити багаття!

ТВОРЧИЙ КОНКУРС НА ЮМПЗ ТІ100
На пластовій кухні ЮМПЗ кипить робота – в печі тріскотить вогонь, білою грудкою насипане борошно на
столі, аромати кориці та ванілі танцюють граціозний танок – всі в очікуванні появи майстрів для таємничого
приготування творчої страви.
Запрошуємо усіх пластунів з різних куточків світу спробувати себе в ролі кулінарів та разом замісити
мистецьке пластове ті100 на основі свіжих талантів, смачних емоцій та особливої любові до творчості!
Будь-який пластун може презентувати свої вокальні, хореографічні, театральні чи декламаційні здібності;
представити власні фотороботи, картини, моделі одягу, мультфільми чи короткометражки; заграти на
музичних інструментах чи показати фокуси на творчій кухні ЮМПЗ-2012 в Україні.
Кулінарний поєдинок із замішування найкращого творчого ТІста відбудеться 21 серпня 2012 року в рамках
святкування століття Пласту на ЮМПЗ-2012.
Просимо тих, хто знає про таланти своїх друзів, підштовхнути їх до участі, щоб виступили дійсно достойні
великої пластової сцени. Зголошення приймаються як від колективу пекарів, так і від кулінарів-самітників.
Не важливо, чи Ви вчились свого вміння в професійній пекарні, чи є пекарем-початківцем. Основна умова –
бути пластуном та учасником ЮМПЗ-2012 та зголоситись до 1 квітня 2012 року.
Прослав себе та свою станицю на ЮМПЗ-2012!
Зголошення он-лайн можна заповнити тут:
для колективу
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHQ3b19peU1GZk5USngzbzEyZWdxd2c6MQ#gid=0
особисте
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGNmLTVEUl9qSHVzLWhuWlNlWEJ0M2c6MQ#gid=0

Будь іскрою, як мрієш бачити багаття!

ПРЕДСТАВЛЕННЯ КРАЇВ НА ЮМПЗ
Друзі та подруги!
Зовсім скоро відбудеться всесвітній злет з нагоди святкування століття Пласту!
100 років - це мить, головне, що ми разом пройшли весь шлях!
Шлях був непростим, але протягом цього шляху ми разом плекали ідею Пласту, разом виховували
молодше покоління й самих себе, разом співали українських пісень біля ватри, разом підтримували
українські традиції. Нас всіх об’єднує одна ідея, у наших серцях жевріє одна іскра!
Ви маєте унікальну нагоду представити свій край на ЮМПЗ у перший же ж вечір. У вашому
розпорядженні кілька хвилин, щоб показати, розповісти, заспівати всім, як ви вмієте пластувати, які у вас
цікаві традиції (можливо пов’язані з особливостями країни, в якій ви проживаєте), які у
вас індивідуальності, яке загалом у вас життя. Але пам’ятайте, тисячі пластунів з різних куточків світу саме з
вашого виступу дізнаються багато цікавого про вас і ваш край.
Тому ще раз наголошуємо про важливість та неймовірну відповідальність, покладену на ваші
плечі. Виступ повинен бути творчим, оригінальним, цікавим, захоплюючим, красивим та ідейним!!!
Головне завдання - показати свій край якнайкраще, запалити всіх своєю колоритністю, яскравістю,
сильним духом, ритмом своїх сердець та гарячою пластовою іскорою!
Отож, зараз вам необхідно визначити одну особу, яка буде відповідати за ваше представлення і
яка б могла зв’язатися з нами до 1 квітня 2012 року Божого та обговорити деталі!
Наші контакти: vatryumpz@gmail.com

Будь іскрою, як мрієш бачити багаття!

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інтернет-клуб працюватиме на ЮМПЗ
Доступ до інтернету та безкоштовну можливість зарядити свої мобільні телефони на ЮМПЗ обіцяє
пластунам та гостям технічна служба ЮМПЗ 2012.
Віталій Литвин, голова технічної служби ЮМПЗ, зокрема стверджує: "На ЮМПЗ діятиме інтернет-клуб, в
якому для кожного буде можливість попрацювати за комп'ютером, під'єднаним до інтернету,
який плануємо облаштувати в приміщенні Українського католицького університету. Телефони
будемо заряджати всім охочим, тільки не забудьте зарядного пристрою".

Провід ЮМПЗ пропонує проживання у гуртожитку на території ЮМПЗ
Дорогі друзі!
Для всіх бажаючих Провід ЮМПЗ пропонує проживання у гуртожитку Українського католицького
Університету на території Ювілейної Міжкрайової Пластової Зустрічі.
До ваших послуг надаються двомісні кімнати з санвузлом усередині. На території гуртожитку є місце з
доступом до Інтернету. Вартість номеру: 100 грн. з людини за добу.
Оскільки кімнати розраховані на двох людей, то з вами буде проживати ще один відвідувач ЮМПЗ.
Скористатися можливістю проживати в номері можна тільки попередньо його забронювавши до
31.03.2012.
Для бронювання кімнати потрібно надіслати таку інформацію:
ім'я, прізвище,
країну проживання,
дату приїзду та дату виїзду,
побажання щодо сусіда (якщо це важливо)
Інформацію надсилайте на електронну адресу - umpz.hotel@plast.org.ua.
Оплатити проживання та отримати ключі від кімнати ви зможете на місці реєстрації під час ЮМПЗ.
Поспішайте, кількість місць обмежена!

Усю інформацію про святкування 100-ліття Пласту – скаутингу в Україні можна знайти на сайті:
http://www.plast.org.ua/100

Інформація про ЮМПЗ знаходиться тут: http://www.plast.org.ua/100/umpz/

Будь іскрою, як мрієш бачити багаття!

Часті питання в розрізі кожної служби можна переглянути тут: http://www.plast.org.ua/100/umpz/faq/

Для того, щоб зголоситисть на ЮМПЗ потрібно заповнити електронну форму зголошення за наступним
посиланням: http://www.plast.org.ua/umpz2012

Будь іскрою, як мрієш бачити багаття!

