ОБІЖНИК ДЛЯ ДІЯСПОРИ ч. 9

25.07.12 р.

СКОБ!
Шановні друзі та подруги!
Наближається ЮМПЗ - основний етап святкувань 100-річчя Пласту в Україні, який
відбудеться з 9 до 25 серпня 2012 року. Нагадуємо, що Ювілейна зустріч
відбуватиметься у два етапи. Перший - це 10-денні табори у різних регіонах України
та мандрівки Україною для сеніорів. Другий – велика таборова Зустріч пластунів з
різних куточків світу у Львові з 18 до 24 серпня.
До вашої уваги подаємо таку інформацію про ЮМПЗ:
1. Як буде здійснюватися розподіл учасників - юнаків та юначок - для
проживання в шатрах (наметах). Інформація про дати і місця проведення таборів та
про комендантів.
2. Мандрівки УСП/УПС.
3. Чи потрібно брати із собою на ЮМПЗ вишиванку. Особистий виряд на
ІІ етап ЮМПЗ.
4. Що потрібно від Краю готувати, щоби представити його на ЮМПЗ.
5. Чи потрібно із собою брати банер/таблицю із назвою Краю.
6. Як можна дістатися до місця проведення ІІ етапу ЮМПЗ з вокзалів та
центру міста. Транспорт у Львові.
7. Чи буде можливість зустріти з вокзалу групи 8 та 9 серпня вранці і довезти
до готелю та збірного пункту, а також 25-го ввечері до готелю та 26-го
ввечері до вокзалу?
8. Екстрений номер телефону для учасників ЮМПЗ.

1. Як буде здійснюватися розподіл учасників - юнаків та юначок - для
проживання в шатрах (наметах)?
До 1 серпня Служба Головного бунчужного розподілить усіх зголошених учасників
з юнацтва на групи по 8-10 осіб. В межах цих груп юнаки та юначки для
проживання в шатрах ділитимуться довільно за власним бажанням. Основна умова
– хлопці та дівчата проживатимуть окремо.
Інформація про дати і місця проведення таборів та про комендантів:
Табір

Комендант

Крайовий
мистецький
новацький табір

ст.
пл.
Фегецин, ПС

Крайовий
спортивний
новацький табір

ст. пл.
Василик

Крайовий
екологічний
новацький табір

Моб.телефон
Табори УПН

Дата
проведення

Місце проведення

Оля

380971723489

7-18.08.

с. Чинадійово, Закарпяття

Оксана

380966071728

9-18.08

с. Дора, Івано-Франківська
обл.. Надвірнянський рн.

ст. пл. вірл. Ірина
Янів, Ті

380633900862

9-18.08

Львівська
область,
Сколівський район, с.
Нижня Рожанка,
Поблизу пластової оселімузею «Сокіл», а ааме:
Україна,
ІваноФранківська
область,
Рожнятівський
район,
урочище р. Тодір (поблизу
с. Кузьминець).
поблизу с. Дубриничі,
Перечинського
р-ну,
Закарпатська область

Табори УПЮ

Крайовий
вишкільний табір

ст.пл.
Андрій
Ребрик, ЦМ

380979733780

09-18.08.2012

Крайовий
мистецьковишкільний
табір
«Метаморфози»
Апробаційний
туристичновишкільний
табір
«Побурлакуємо
світами»
(роверово-водний)
Туристичновишкільний
табір
«Побурлакуємо
світами» (скельноводний)
Апробаційний
екологічновишкільний
табір
«Вовча школа»

ст.пл.вірл.
Христина
Федотова, L

380979995636

09-18.08.2012

ст.пл.
Іван
Кисилиця, ВБ

380501953993

09-18.08.2012

Роверовий етап Стрий –
Болехів
–
Галич,
водний: Галич- Незвисько

пл.сен.
Юрій
Гладкий, ВБ

380976538152

09-18.08.2012

Скельний
етап
с.
Бубнище, Долинський р-н,
Івано-Франківська
водний: Галич- Незвисько

пл.сен.
Юрій
Леськів, СМ

380679217012

09-18.08.2012

Державний
історикокультурний
заповідник
«Тустань»
(с.
Урич
Сколівського
району Львівської області)

Крайовий виховновишкільний
табір
«Легіон 15»

ст.пл.
Роман
Пастух, ОЗО

380932859540

09-18.08.2012

Крайовий
спортивновишкільний

ст.пл.
Сабо, ЧК

380979368030

09-18.08.2012

Добромиль,
(з
метою
підтримання
таборової
легенди
«Легіону-15»,
місце не вказується в
інформаційних потоках)
Поблизу
водоспаду
Гуркало, біля с. Корчин,
Сколівського
району,

табір

Сергій

«Калиновий оберіг»
Крайовий морський
табір

ст.пл.
Орест
Паславський, ЧМ

380931923603

09-18.08.2012

Крайовий
летунський
табір
«Чота крилатих»

ст.
пл.
Тарас
Марчук, ЧоК

3880978691398

09-18.08.2012

Крайовий
мандрівний
вишкільний
«Говерля»

ст.пл.
Мартюк

табір

Василь

09-18.08.2012

Львівської області.
сплав р.Дністер від м.
Галич до с. Монастирок,
Іванофранківська обл.
Пластова оселя «Чота
Крилатих»
с.
Луквиця,
Богородчанського
р-ну.,
Івано-Франківської обл..
Українські
Карпати,
Надвірнянський,
Косівський райони ІваноФранківської
області,
Вижницький
район
Закарпатської області
Сянки – Ужок – Невицьке
– Ужгород – Середнє –
Мукачево – Чинадієво –
Берегове – Вилок –
Виноградів – (Королево) –
Хуст – Угля – Тересва –
Солотвино – Великий
Бичків – Кевелів – Ділове
– Рахів
с. Суржинці, Кам`янцяПодільського

Апробаційний
мандрівний
велосипедний табір
«Ревор»

ст. пл. скоб Назар
Зелінка, ОЗО

380503778448

09-18.08.2012

Крайовий
кінноспортивний
вишкільний
табір
«Герць»
Табір
історичної
стилізації
“Світанкові Віхи”

ст.пл.
Богдан
Пацкань, ОЗО

380934600735

09-18.08.2012

ст.пл.скоб Роман
Задорожний, ОХ

380937821863

09-18.08.2012

с.
Тростянець,
Бережанський
район,
Тернопільська обл.

Краєзнавчий табір
«Підйом
з
переворотом»

ст. пл. Борис Явір
Іскра

380972993940

09-18.08.2012

Верховинський р-н, І.-Ф.
області

Етнографічний
табір «Етноколесо»

ст.
пл.
Журко, СВ

Люба

380968289244

09-18.08.2012

Ів.Франківська
с. Космач

обл..

Золота Булава

ст. пл. Наталя
Карабин, Бурх

380966061406

09-18.08.2012

Львівська
Сколівський район,
с.Ямельниця

обл.,

Золота Булава

ст.
пл.
Юрко
Пацевко, ЦМ

380679340427

09-18.08.2012

Львівська
Сколівський район,
с.Ямельниця

обл.,

Мандрівний табір
«Незвіданими
стежками»
(Чортівська Стежа)

ст.пл.
о.
Петляк, ЛЧ

380976288161

09-18.08.2012

с. Поляниця (г. Хом’як) –
оселя
Сокіл
–
с.
Осмолода І.-Ф. області

«Журналістський»
табір «Звук лісу»

ст.пл.Марина
Шелудшева

380506386408

09-18.08.2012

с.
Червоний
Оскол, Харківської області

Іван

Табори УСП
Міжкрайовий
вишкільний
табір
«Життя в Пласті»

пл. сен. Павло
Білоус, ОЗО

380978789988

9-17.08.2012

с. Гриньків, І.-Франківської
обл.

Табір-експедиція
«Вирій»

ст. пл. скоб Андрій
Котлярчук

380979516643,
380933326007

9-17.08.2012

Закерзоння
(Польща)
тачні
координати
уточнюються

Крайовий
мандрівний
вишкільний
інструкторський
табір «Плай»
Крайовий
апробаційний
етнографічнокраєзнавчий табір
«Коло»

ст. пл. Володимир
Мисак, ОЗО

380978517574,
380932285868

9-17.08.2012

с. Яремче - с. Берегомет

ст. пл. Устина
Стефанчук, Гр

380676644965

9-17.08.2012

смт.
Підкамінь,
Бродівський
р-н
Львівської обл..

2. Мандрівки УСП/УПС.
Під час І етапу ЮМПЗ відбудуться мандрівки для УСП/УПС за трьома маршрутами.
Мандрівка 1:
Виїзд –11 серпня 2012 року - 17 серпня 2012 року зі Львова
09-00 - формування групи на території Українського католицького університету
09-30 - виїзд автобуса.
Мандрівка проходить зі Львова через Закарпаття на Гуцульщину, Прикарпаттям
через Сокіл до Львова.
Вартість – 3500 грн.
Мандрівка 2 :
Виїзд –12 серпня 2012 року по 17 серпня 2012 року зі Львова
09-00 - формування групи на території Українського католицького університету
09-30 - виїзд автобуса.
Мандрівка проходить зі Львова через Тернопільщину до Хотина і КамянцяПодільського, Буковиною, Покуттям, Гуцульщиною, через Сокіл , Прикарпаттям до
Львова.
Вартість - 3450 грн.
Мандрівка 3:
Виїзд –11 серпня 2012 року по 17 серпня 2012 із Києва 09-00 - формування групи біля церкви Георгія Змієборця (Залізничний вокзал міста
Києва – біля південного входу)
09-30 - виїзд автобуса.
Мандрівка проходить Наддніпрянщиною через Канів до Чигирина та Суботова,
Правобережжям через Умань до Камянця-Подільского, далі Поділлям,
Прикарпаттям через Сокіл до Львова.
Вартість 3700 грн.
УВАГА! 15 серпня 2012 р. посвята відновленого Табору – музею СОКІЛ.
Контакти для отримання детальної інформації щодо мандрівок (дата та час
виїзду, маршрут тощо):
Назар Сивуляк, +380673348413, nazar.syvulyak@gmail.com - організатор мандрівок
Марко Чуквінський, +380933239922, 117marko@gmail.com - відповідальний за
мандрівки

Деталі тут: http://www.plast.org.ua/news?newsid=8270
3. Чи потрібно брати із собою на ЮМПЗ вишиванку?
Спеціяльних зайняттів, де потрібно одягати вишиванку, не передбачається. В
основному учасники ЮМПЗ будуть у пластових одностроях.
Виряд учасника ІІ етапу ЮМПЗ тут: http://www.plast.org.ua/100/umpz/equip/
4. Чи потрібно від Краю готувати ще щось, окрім ватри?
Кожен Край має представити себе під час ватри. Також зголошуйтеся до пластового
містечка 24 серпня.
Деталі тут: http://www.plast.org.ua/100/umpz/etap2/
5. Чи потрібно із собою брати банер/таблицю із назвою Краю (Австралія,
Канада тощо)?
Ні, не потрібно.
6. Як можна дістатися до місця проведення ІІ етапу ЮМПЗ з вокзалів та
центру міста?
18-го серпня на території Головного залізничного вокзалу, автовокзалу будуть
стояти волонтери, які допоможуть обрати транспорт щоб доїхати на ЮМПЗ.
Увага! До збірного пункту учасників таборів першого етапу супроводу не буде,
тому нижче подається детальна інформація як дійти до Львівської станиці та карта
маршруту.
Транспорт у Львові
Трамваї та тролейбуси.
Вартість: 1 грн 50 коп (повний) та 75 коп (пільговий, але лише при наявності
документа на пільгу)
Поради: квиток можна придбати в кіоску чи у водія безпосередньо. Квиток
обов'язково слід компостувати, інакше він вважається недійсним.
Міські автобуси.
Вартість: 2 грн
Поради: квитки не купуються, а безпосередньо оплачується проїзд водієві
Таксі
Вартість: Мінімальна ціна: 15 грн. Приблизна вартість таксі: 35-80 грн (може
більше коливатись і залежить від маршруту та часу доби) Радимо наперед
обумовити плату з водієм.
Контакти таксі:
Економтаксі +38 (093) 688-08-80
Галичина +38(096) 874-57-57, +38(063) 583-57-57, +38(099) 542-57-57

Ваше таксі +38 (067) 670-19-81
Від Головного залізничого вокзалу до місця ЮМПЗ (вул.Хуторівка, 35):
1. Пішки до зупинки Залізничний вокзал.
2. Міський автобус № 32
В дорозі: близько 40хв
Вартість: 2 грн
Інтервал руху: 10хв
Виходити на зупинці: „Шувар”. Перейти дорогу, пройти за вказівниками до місця
ЮМПЗ.
В зворотньому напрямі діє цей же маршрут.
Від Приміського вокзалу до місця ЮМПЗ (вул.Хуторівка, 35)
1. Пішки до зупинки „Приміський вокзал”
2. Міський автобус № 32
В дорозі: близько 40хв
Вартість: 2 грн
Інтервал руху: 10хв
Виходити на зупинці: „Шувар”. Перейти дорогу, пройти за вказівниками до місця
ЮМПЗ.
В зворотньому напрямі діє цей же маршрут.
Від Оперного театру до місця ЮМПЗ
Варіянт №1.
Пішки до зупинки „Оперний театр” (зліва від Оперного театру)
Міський автобус № 4а; 54
В дорозі: близько 30 хв
Вартість: 2 грн
Інтервал руху: 10хв
Виходити на зупинці „Верхній Шувар”.

Варіянт №2.
Пішки до зупинки „Оперний театр” (зліва від Оперного театру)
Міський автобус № 3а
В дорозі: близько 30 хв
Вартість: 2грн
Інтервал руху: 10хв
Виходити на зупинці „Наукова”. Перейти дорогу (до піцерії Leocity) та йти прямо
близько 500м. По ліву сторону знаходиться місце ЮМПЗ. Або ж, перейшовши
дорогу, за рогом біля піцерії зупиняються міські автобуси, можна скористатись
будь-яким, всі вони прямують до місця ЮМПЗ. Виходити на першій зупинці
„Шувар”

Від місця ЮМПЗ до Автовокзалу

Пішки до зупинки „Шувар” ( по ту ж сторону, що ЮМПЗ)
Міський автобус №40
В дорозі: близько 20хв
Вартість: 2 грн
Інтервал руху: 15хв
Виходити на зупинці „Автовокзал”, перейти дорогу.
Від Головного залізничного вокзалу до центру (пл.Ринок)
Пішки до зупинки Залізничний вокзал
Трамвай №1
В дорозі: близько 30хв
Вартість: 1 грн 50 коп (повний) та 75 коп (пільговий при умові наявності документа,
що засвідчує пільгу)
Інтервал руху: 10хв
Виходити на зупинці: вул. Дорошенка чи пл. Ринок
Вартість таксі: 25-40 грн.
Порада: Замовлене таксі наперед за телефоном є значно дешевшим, ніж
безпосередньо на вокзалі.
Від Головного залізничного вокзалу до пункту збору таборів
(вул.Шептицьких, 16)
Пункт збору знаходиться у 10 хв ходьби від Головного вокзалу.
Після виходу з приміщення Вокзалу прямуйте вздовж дороги (вул.Чернівецька)
до кінця вулиці. Поверніть ліворуч і йдіть прямо по вул. Городоцькій (по праву
сторону побачите ґотичний костел) і так пройдіть 4 квартали та поверніть праворуч
на вул. Сєценова. Пройдіть ще 50 м прямо.
Нижче подана карта.

Під час проведення ІІ етапу ЮМПЗ в межах програми всі перевезення
здійснюватимуться централізовано. Транспорт в межах програми є безкоштовним
для учасників. Сідати в автобус можна лише з гуртком та виховником та після
дозволу добровольця (волонтера)!
7. Чи буде можливість зустріти з вокзалу групи 8 та 9 серпня вранці і довезти до
готелю та збірного пункту, а також 25-го ввечері до готелю та 26-го ввечері до
вокзалу?
Централізовано перевезення здійснюватимуться в межах програми ЮМПЗ. Для
інших пересувань використовується міський транспорт (див. вище).
8. За яким числом (номером) телефону учасники ЮМПЗ можуть звернутися в
разі потреби?
В разі критичної потреби кожен учасник І та ІІ етапів ЮМПЗ може сконтактувати з
проводом за таким екстреним номером телефону: +380931900333

