ЮМПЗ 2012
Обіжник для діяспори ч. 1
В рамках 100-ліття Пласту в Україні відбудеться Ювілейна Міжкрайова Пластова Зустріч
2012. ЮМПЗ буде складатися з двох етап: перший етап – табори для новацтва, юнацтва,
УСП та мандрівки для УСП, УПС, Пластприяту та другий етап – зустріч у Львові. Другий
етап ЮМПЗ почнеться 18 серпня (приїзд) та триватиме до 25 серпня (від’їзд) у Львові.
Оргкомітет до 100-ліття на Україні визначив відповідальну людину, яка у всіх питаннях
співпрацює з пластунами зі закордону, тож наполегливо просимо всі питання, прохання,
поради надсилати на скриньку umpz100@plast.org.ua, щоб успішно налагодити співпрацю.
Вся інформація, що подається нижче орієнтована тільки для пластунів з діяспори. Для
пластунів з України буде виданий окремий обіжник.
Усім учасникам, які бажають прийняти участь у програмі потрібно прибути за день до
початку програми (табору, мандрівки чи ЮМПЗ) до Львова / до Києва, (в залежності
звідки починається таборова програма), де їх зустріне міжнародна служба та допоможе
з пошуком місця проживання (якщо це потрібно), харчування та доїзду до початкової
точки заплянованої програми. Для цього всім керівникам делеґацій та бажаючим
прийняти участь в ЮМПЗ потрібно за 2 місяця до прибуття зголосити час, дати прибуття,
можливо якісь особливі потреби на скриньку umpz100@plast.org.ua з позначкою в тему
„прибуття”.
Під час ЮМПЗ відбуватиметься наступна програма: 18.08. – приїзд учасників до Львова
після таборів та мандрівок, 19.08. відкриття в центрі міста. Наступні дні програма буде
поділена на 4 бльоки у різних місцях: мистецькі та етнографічні зайняття у
Шевченківському Гаю; спортивні, козацькі морські та пластові зайняття на території
Духовної семінарії та ближніх територіях; спортивно-розважальні зайняття в Парку
Погулянка та лицарські зайняття замками Львівщини. 23.08 для УСП-УПС та гостей буде
відбуватись конференція на території Духовної семінарії. 24.08 на всіх чекає пластове
містечко у центрі Львова, святковий концерт та відзначення Дня Незалежности України.
Також буде працювати екскурсійна служба містом та пластовими місцями. Під час
програми будуть проводитись різні концерти, ватри, змагання, ігри, майстер-кляси.
25.08 – роз’їзд учасників. (деталі програми можуть уточнюватись найближчим часом)

По завершенню програми служба співпраці з діяспорою подбає, щоб всі пластуни
дістались до своїх поїздів, літаків та автобусів та успішно прибули додому.
Для УПН: за 2 етапи (12 днів табір + 1 на ЮМПЗ) – $400 (ам.)
1 – Таборовий етап (7,8-18 серпня), табори у різних частинах України.
2 – ЮМПЗ (19 серпня) - новацька програма.
Денний табір на ЮМПЗ (20-25 серпня) – $300 (ам.)
Новацтво може зголоситись на два табори, які відбуватимуться в Україні: Спортивний Франківська область та Екологічний - у Львівській області, будуть відбуватись 1018.08. 19.08 усі учасники новацьких таборів візьмуть участь у відкриттю ЮМПЗ та
матимуть спеціяльну новацьку програму.
Зголоситись на новацький табір потрібно до 31.1.2012, відповідь про зарахування ви
отримаєте 15.2.2012. З питання табору, чи відгуку про нього, фото та іншої інформації
потрібно звертатись на скриньку umpz100@plast.org.ua з позначкою „новацтво”.
Також для дітей з діяспори на території ЮМПЗ буде діяти новацька денна програма з 20
по 25 серпня: дітей можна приводити зранку, де на них будуть чекати цікаві забави,
атракції, харчування та інше до самого вечора, (на ніч батьки забирають дітей у місце
своєї ночівлі.) Зголоситись на неї потрібно до 1.04.2012.

Новацтво зголошується на 2 табори і вказує пріоритетність. На один з
таборів новака 100 % буде зараховано.
(Для батьків: Також на ці табори можуть зголошуватись виховники для
допомоги у проведенні табору)
Для УПЮ: за 2-а етапи $450 (ам.)
1 – Таборовий етап (10-18 серпня), табори у різних частинах України.
2 – ЮМПЗ (18-25 серпня), злет всіх пластових таборів і гостей.
Юнацтво може приїхати на наступні табори (таб. 1). На них потрібно зголоситись до
31.1.2012. Відповідь про зарахування на один з таборів прийде до 15.2.2012. Разом з
відповіддю про зарахування на той чи інший табір юнак чи юначка отримає список
виряду, який потрібно з собою мати, та завдання якщо табір це передбачає.

Якщо ви бажаєте отримати більше інформації про будь-який табір або отримати відгуки
про нього чи фото потрібно звертатись на скриньку umpz100@plast.org.ua з позначкою
„юнацтво”.

При зголошенні на табори першого етапу юнацтво вибиратиме 3 табори, в
яких вони б хотіли взяти участь, в порядку пріоритетности. На один з цих
трьох таборів їх буде 100% зараховано.
(Для батьків: Також на ці табори можуть зголошуватись виховники для допомоги у проведенні
табору)

Для УСП: за 2-а етапи $450 (ам.), тільки за ЮПМЗ $400 (ам.)
1 – Таборовий етап (10-18 серпня), табори у різних частинах України.
2 – ЮМПЗ (18-25 серпня), злет всіх пластових таборів і гостей.
Або замість таборового етапу, УСП може поїхати на мандрівку – дивіться деталі та
кошти під УПС.
Бажаючим приїхати виховниками на юнацькі чи новацькі табори потрібно зголоситись
до 31.1.2012. Повідомлення про зарахування в провід табору буде до 15.2.2012.
Якщо ви бажаєте отримати більше інформації про будь-який табір або отримати відгуки
про нього чи фото потрібно звертатись на скриньку umpz100@plast.org.ua з позначкою
„виховник”.
Члени УСП, які бажають допомогти у забезпеченні та проведенні програми під час 2
етапу ЮМПЗ можуть зголошуватись у добровільні-волонтерські служби за
адресою umpz100@plast.org.ua з позначкою „волонтер”. Для добровольців також буде
окрема програма розваг. Вони можуть приїхати як всі учасники ЮМПЗ 18.08. до Львова,
або швидше в залежності від специфіки добровільної служби до якої вони зголосяться.
Також УСП може зголоситись на табори для УСП (таб. 2). Бажаючі приїхати на ці табори
повинні зголоситись до 31.1.2012. Повідомлення про зарахування в провід табору буде
до 15.2.2012.
Якщо ви бажаєте отримати більше інформації про будь-який табір або отримати відгуки
про нього чи фото потрібно звертатись на скриньку umpz100@plast.org.ua з позначкою „усп”.
Для УПС:

1 – Етап мандрівок (10-18 серпня), мандрівки у різних частинах України.
2 – ЮМПЗ (18-25 серпня), злет всіх пластових таборів і гостей.
Мандрівки відбудуться в часі першого етапу (10-18 серпня) для членів УСП, УПС чи
Пластприяту, які не беруть участь у таборах.
· Зі Львова через Закарпаття на Гуцульщину, Прикарпаттям через Сокіл до Львова (6-7
днів)
2800-3500 грн
· Зі Львова Прикарпаттям через Сокіл, Гуцульщиною, Покуттям, Буковиною до Хотина і
Кам’янця-Подільського. Далі Поділлям через Тернопільщину до Львова (6-7 днів)
2800-3500 грн
· Зі Львова Прикарпаттям через Сокіл до древнього Галича, Поділлям до Кам’янця та
через Тернопіль до Львова (3-4 дні)
1600-2000 грн
· З Києва Наддніпрянщиною через Канів до Чигирина та Суботова, Правобережжям
через Умань до Кам’янця-Подільського. Далі Поділлям, Прикарпаттям через Сокіл до
Львова (6-7 днів)
3300-3700 грн
Кінцева ціна буде залежати від кількості зареєстрованих на даному маршруті.
Зголоситись на мандрівки потрібно до 01.01.2012. З питаннями потрібно звертатись на
скриньку umpz100@plast.org.ua з позначкою „мандрівка”.
Також Ви будете мати можливість замовити(забронювати) житло, чи готель, чи
замовити(забронювати) проживання на території ЮМПЗ, якщо Ви вже раніше цього не
зробили. Рівно ж Ви зможете замовити(забронювати) квитки на свої лети до України та
назад з певною знижкою від нас та бонусами.
З питаннями потрібно звертатись на скриньку
„Забронювати квитки чи помешкання”.

umpz100@plast.org.ua

з позначкою

Таб. 1 Табори для УПЮ
Назва табору
1. Крайовий

вишкільний табір
(KBT)

2. Крайовий

морський табір

3. Крайовий

виховновишкільний табір
«Легіон»

Коротка інформація
Крайовий вишкільний табір до III пластової
проби „Скобиного лету" є завершальним
етапом III юнацької пластової проби Уладу
пластунів юнаків та юначок.
Мета табору - перевірка набутих знань
відбувається у формі ігор, теренових змагів
та інших пластових зайняттів, мандрівок.
Важливою частиною перевірки є оцінка
виконаних пластових обов’язків, оцінка
загальної пластової постави, дотримання
пластового закону та рівень пластового
світогляду. Важливими елементами цього
табору є самостійне плянування та
проведення юнаками та юначками
зайняттів (ігор, теренових змагів), а також
деякі моменти юнацького самоврядування,
які виступають основою виховання
майбутніх провідників.

Крайовий морський табір - стаціонарний
морський табір, який проводиться з 1993
року. Постійного місця проведення немає.
Табір проходить на річці, водосховищі, або
ж морі. Метою КМТ є популяризація
морського пластування. Програма табору:
теоретичні гутірки (навіґація, лоція,
сиґналізація, піратство, мореплавство) та
практичні зайняття (дайвінг, серфінг, каяки,
катамарани, яхти, байдарки).
Табір проходитиме в кілька етапів, які
включатимуть чимало цікавих змагань
військово-спортивного, туристичного,
історично-краєзнавчого, культурномистецького характеру.
Крайовий юнацький виховно-вишкільний
табір „Легіон 14” має на меті всебічну
підготовку юнаків до самозарадности та
практичного пластування в умовах
сучасного світу на основі плекання
традицій українського лицарства, вивчення
рідного краю, освоєння передових

Вимоги до учасників
Вік 16-17 років. За
виняткових обставин,
можлива участь і
молодших юнаків/чок, але лише у разі,
коли точка „відбути
КВТ" є останньою не
виконаною точкою в
пробі. Участь 18-ти
річних юнаків/-чок
можлива лиши при
наявності дозволу
крайового референта
третьої проби на
подовження строку
здачі третьої проби. пластовий ступінь розвідувач/-ка. кількість зданих точок
в третій пробі - 50% і
більше.
Вік від 14 років,
ступінь не нижче
учасника/-ці.

Вік від 15 років,
ступінь не нижче
учасника.

досягнень інформаційних та інших
сучасних технологій та ефективного
керування командою.
4. Крайовий

летунський табір
„Чота крилатих"

5. Крайовий

мистецьковишкільний табір
„Метаморфози"

6. Крайовий

мандрівний
вишкільний табір
„Говерля"

7. Крайовий кінно-

спортивний
вишкільний табір
„Герць"

7 курінь УСП та 18 курінь УПС проводять
крайовий летунський табір «Чота
крилатих», метою якого є навчання
пластунів основ аеродинаміки,
парапланеризму та загалом знань
пов’язаних з авіяцією. Програма табору
суттєво змінюється кожного року, але є
точки та гутірки, які є обов’язкові для
кожної «Чоти», а це: аеродинаміка,
правила повітряного руху, техніка
правильного приземлення,
парапланеризм, будова і конструкція
літальних апаратів, авіяційна метеорологія.
Метою табору є створити сприятливі умови
для творчої самореалізації особистості,
дати можливість випробувати себе в різних
видах мистецтва, розширити знання у
сфері музики, театру, живопису та інше; як
рівно ж, нав`язання тісних контактів з
різними регіонами України, обмін творчим
досвідом, здобутками, пропаґанда
української культури, загальнолюдських,
національних, духовних та моральних
цінностей.
Мета табору: популяризація спортивного
туризму (мандрівництва) в Пласті шляхом
підготовки кваліфікованих інструкторів і
провідників груп відповідно до вимог
встановлених Федерацією спортивного
туризму України.

Вік від 14 років,
ступінь не нижче
учасника/-ці.

Завдання табору: популяризація кінного
пластування, шляхом базового вивчення
верхової їзди, їзди підводою; плекання
козацьких традицій, шляхом фізичного і
спортивного загартування юнацтва,
удосконалення навичок життя в природі,
вмілостей „практичного пластування”,
духовного розвитку особистості,
історичного виховання юнацтва через
ознайомлення з героїчними традиціями,

Вік від 14 років,
ступінь не нижче
учасника/-ці. Фізична
підготовка, знання
української мови.

Вік від 16 років,
ступінь не нижче
учасника/-ці.

Вік від 14 років,
ступінь не нижче
учасника/-ці. Мати
досвід участи та
організації
кількаденних
мандрівок

8. Крайовий

спортивновишкільний табір
„Калиновий
оберіг"

9. Апробаційний

мандрівний
велосипедний
табір „Ревор"

10. Крайовий

Мандрівний
Морський Табір
„Друга стихія”

11. Крайовий

туристичновишкільний табір
„Побурлакуємо
світами..."

12. Апробаційний

екологічновишкільний табір
„Вовча школа"

історією і пам’ятками українського
козацтва, козацького краю тощо.
СВТ „Калиновий оберіг” має за мету
впровадження у повсякденну пластову
практику принципу «У здоровому тілі –
здоровий дух», вдосконалення вмінь та
навиків учасників з традиційних (копаного,
відбиванка тощо) та ознайомлення з
новими (бейсбол, мавґа тощо) видами
спорту, підготовка до здачі нормативів
Відзнаки Фізичної Вправности, загальне
гартування, виховання почуття командного
духу, взаємоповаги та прагнення до
вдосконалення власних досягнень у спорті
та повсякденному житті.
Під час Крайового апробаційного
мандрівного велосипедного табору
«РЕВОР» ти зможеш ознайомитись з
пам'ятками архітектури і помилуватись
неперевершеними краєвидами. Після
проходження табору тобі зарахують 1-у
велосипедну категорію складности та 3-й
розряд з велотуризму.
Мета табору: популяризація водних
мандрівок, започаткованих у 20-их роках
20 ст., екологічне, спортивне та водне
виховання пластового юнацтва. Після
відбуття табору учасники зможуть
отримати довідки про проходження походу
І і ІІ к.с. з водного туризму.
Мета табору спрямована на те, щоб
учасники мали змогу окрім активного
відпочинку, ще й отримати навички з
картографії, вело мандрівництва,
провідників туристів, скелелазіння і
техніки веслування та правильного сплаву
по річках, а саме – Дністром. Загальна
альпіністична підготовка шляхом вишколу
на скельних ділянках маршруту. В підсумку
всесторонній фізичний та інтелектуальний
розвиток української пластової молоді.
Проводиться в 3 етапи: роверовий,
скельний, морський.
Мета табору: розвиток екологічного
напрямку таборування через поглиблене
вивчення практичного пластування,
здобуття практичних навиків життя серед

Вік від 14 років,
ступенем не нижче
учасника/-ці .

Вік від 14 років,
ступенем не нижче
учасника/-ці.

Вік від 14 років,
ступенем не нижче
учасника/-ці.

Вік від 14 років,
ступенем не нижче
учасника/-ці.

Вік від 14 років,
ступенем не нижче
учасника/ці .

13. Табір історичної

стилізації
„Світанкові Віхи”

14. Мандрівний

табір „Підйом з
переворотом!"

природи без завдання шкоди довкіллю. В
програмі табору передбачена ціла низка
зайняттів з практичного пластування:
табірництво, слідознавство, піонірка,
скелелазіння, лісівництво та ін. Окрім того,
Ти зможеш більше дізнатися про природу
Карпат, їх фльору і фавну, отримати багато
корисної інформації про екологічні
проблеми українських гір, а через
виконання еко-проєктів, допоможеш їх
вирішити.
Літній табір організований на території
України 5-им куренем УСП та 20-им
куренем УПС „Орден Хрестоносців" для
юнацтва, яке хоче познайомитися з
історією Київської Русі, навчитися
фехтувати справжніми мечами, створювати
Вогняний Показ , проявити свої
провідницькі якости як житель князівства,
взяти участь у справжньому лицарському
турнірі, турнірі зі стрільби (лук/арбалет),
або ж просто відчути на собі будні
середньовіччя. А також в програмі
передбачено Бардівські вечори,
середньовічні гуляння, посиденьки в
таверні, „ніч в замку", та багато-багато
іншого.
Ідея табору — відкритість для всіх
пластунів, які люблять мандри та пригоди.
Основні напрямки програми табору:
мандрівництво — здійснюються мандрівки
цікавими для пізнання територіями
Галичини та суміжних територій; програма
включає в себе основи пластових вмілостей
“Мандрівництво” та “Табірництво”,
враховуючи особливості проведення
табору;
етнографічно-краєзнавчий — в часі
таборування учасники ознайомлюються із
мовними та культурними особливостями
територій, якими мандрують, збирають
етнографічний матеріял, беруть участь у
місцевих святкуваннях;
культурологічний — крім розрізнених
особливостей місцевостей мандрів,
учасники пізнають такі нюанси культури, як
побут, релігія (вірування та обряди) тощо;

Для юнацтва, яке
здає І-ІІ проби УПЮ.
Від 12 років.

Для юнацтва, яке
здає І-ІІ проби УПЮ.
Від 12 років.

15. Мандрівний

морський табір
„У пошуках…"

16. Стаціонарний

виховновишкільний табір

17. Міжкрайовий

вишкільний табір
«Золота Булава»

також розвивається розвиток культури
спілкування між самими учасниками в
процесі пізнання один одного за час
табору, формуються поняття „чару
пластування” та „пластової дружби”.
Ціле життя люди проводять у пошуках...
Звісно кожен з нас шукає своє... Але якщо
ти енергійний, спритний, цікавий,
неординарний і сильний пластун чи
пластунка, то доведи це всім і собі.
Вирушай у пошуки разом з нами... В
програмі якого сплав по річках Дністер та
Серет, а також безліч цікавих ватр, гутірок,
екскурсій.
Програма табору буде побудована на
питаннях І юнацької проби, а також
учасники матимуть можливість
помандрувати в часі. Побувати на території
України в часи Трипільської культури,
Княжої доби, козаччини, під час буремних
подій 20 століття і насамкінець будемо
разом творити майбутнє суспільство, нову
епоху. Цікаві гутірки, майстерки,
мандрівки, ватри вам забезпечені!
Табір зорієнтований на юнацтво 14-15 віку.
Мета табору є познайомити юнацтво з
принципами самовиховання і провідництва
через активну участь у програмі, через гутірки з
комендантом та індивідуальні розмови з
виховниками гуртка. Програма табору дає
нагоду юнацтву на випробування себе, пізнати
свої якості, набути нові вміння і знання і як їх
пристосувати до щоденного пластування в
гуртку чи курені.

Для юнацтва, яке
здає І-ІІ проби УПЮ.
Від 12 років.

Для юнацтва, яке
здає І пробу УПЮ. Від
12 років.

Для юнацтва, яке
здало І пробу. Вік 1416 років.

Таб. 2 Табори для УСП
Назва табору
Міжкрайовий
вишкільний табір
«Життя в Пласті»

Табір-експедиція
«Вирій»
www.vyriy.org.ua

Крайовий мандрівний
вишкільний
інструкторський табір
«Плай»
Крайовий виховновишкільний табір
«Шприха»
Крайовий
апробаційний кінноспортивний
мандрівний табір
«Кавалерія»
Крайовий
апробаційний
етнографічнокраєзнавчий табір
«Коло»

Коротка інформація
Мета: підготовка кваліфікованих виховників УПЮ, що досягається шляхом
проведення для старших пластунів, що бажають стати виховниками
пластового юнацтва вишколу виховників УПЮ у таборових умовах із
поглибленими зайняттями із картографії, куховарення, мандрівництва,
піонерки, ПМД тощо.
Результатом буде отримання теоретичних знань та практичний досвід роботи
в юнацькому гуртку і курені, а також підвищення мотивації до виховної роботи
учасників.
Мета: пробудження відчуття самоідентичности у широких кіл української
молоді та протидія асиміляції українців-автохтонів поза межами України.
Етапи програми табору: Знайомство із Західними берегами Галичини та
Закарпаття, що нині перебувають за кордоном України: мандрівки, гутірки,
перегляд історичних фільмів.
Учасники візьмуть участь у професійних роботах з інвентаризації та реставрації
історичних цвинтарів, зразків знаменитих українських шкіл каменярства, що
зникли внаслідок депортацій населення.
Мета: підготовка організаторів походів та кваліфікованих інструкторів
пішохідного туризму серед учасників уладу УСП Пласту НСОУ та зацікавленої
молоді. Завданнями табору також є плекання здорового способу життя,
популяризація екологічної та краєзнавчої діяльности.
Мета табору є кваліфікований вишкіл та навчання потенційних інструкторів з
велосипедного туризму, які матимуть державну кваліфікацію. Також будуть
розвідані туристичні веломаршрути Закарпаття.
Мета: Підготовка інструкторів з кінної спеціялізації, вишкіл старшого юнацтва
та членів УСП, в рамках вишколу, який є кваліфікаційним для здобуття
інструкторського ступеня кінного пластування. Поглибити знання людей, які
мають досвід роботи з кіньми щоденною їздою верхи, зайняттями з кіньми
(догляду за кіньми тощо).
Ідея табору глибше ознайомлення зі світоглядом,
історією, віруваннями давніх і сучасних українців через вивчення обрядів,
культури побуту, традиційної кухні та ремесел. Символ кола буде
присутній у програмі кожного наступного табору. Коло, як символ
циклічности року (річне коло обрядових святкувань). Коло, як відображення
життєвого циклу ( соціяльна обрядовість від народження і до смерти
людини). Ідея табору передбачає дві складові: етнографічну - це вивчення
народного фольклору та його світоглядно-історичного підґрунтя (мітологія,
народна обрядовість, зразки народного прикладного та декоративного
мистецтва тощо); збір етноматеріялу - пісень чи традицій певного регіону;
етнографічні міні-експедиції;
та соціяльно-культурну – допомога у відновленні, впорядкуванні чи
реставрації об’єкта (руїн замку, церкви, цвинтаря тощо), що потребує
нагальної допомоги під керівництвом фахівців-реставраторів. В програмі
табору фахові інструктажі та майстер-кляси, цікаві екскурсії та етноекспедиції,

театральні дійства та містерії, та багато іншого, і все задля основної мети вивчати і поширювати знання, любов і повагу до історії і культури рідної
землі.
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