вх. ч. 61 / 2006
До:

1 травня, 2006

Крайових Пластових Старшин

Справа: 16-ті Збори Конференції Українських Пластових Організацій
Дорогі Подруги і Друзі!
24 жовтня, 2005 р. Головна Пластова Булава повідомила Вас (лист ч. 168 / 2005), що на
сходинах ГПБ, 22 жовтня, 2005 р. рішено скликати 16-ті Збори Конференції Українських
Пластових Організацій осінню 2006 р.
Після узгіднення з більшістю КПСтаршин, ГПБулава подає до відома, що 16-ті Збори КУПО
відбудуться від 2-го до 5-го листопада, 2006 р. в Києві, Україна.
До 30 червня, 2006 р. КПСтаршини зобов'язані прислати до ГПБ слідуючі матеріяли:
1. Звіт із праці від останніх Зборів КУПО (за три роки) в якому подати:
а)
організаційний стан (провід КПС зі змінами);
б)
чисельний стан: УПН, УПЮ, УСП, УПС;
в)
діяльність.
Звіти мусять прийти на поданий реченець, щоб можна було їх видрукувати в книжці "Звіти і
матеріяли на 16-ті Збори КУПО".
Доповнюючий звіт за пластову діяльність від червня до листопада потрібно буде подати на КУПО.
2. Списки делеґатів на 16-ті Збори КУПО з їхніми адресами.
У Статуті КУПО, Стаття V § 2 вияснює, що: "Умандатованими делеґатами членських
пластових організацій є:
а) по шість діючих членів Крайових Пластових Старшин, а саме: голова, провідники
чотирьох уладів та фінансовий діловод. Кожний із названих представників може делеґувати на
своє місце когось зі своєї булави.
б) по одному членові Крайових Пластових Рад або контрольних органів (голова або
делеґований член);
в) по одному делеґатові від кожних 1000 членів членських організацій (разом: новацтво,
юнацтво, старше пластунство й сеніорат) з тим, що 50 перших членів з розпочатої 1000 мають
право на додаткового делеґата."
Додатково, Стаття V § 13 остерігає, що: "Членська організація, що не вплатила своїх
дотацій або інших фінансових зобов'язань для Конференції за час до кінця року, що попереджає
рік, в якому відбуваються Збори, втрачає право голосувати на Зборах, хіба що перед Зборами
Головна Пластова Булава продовжила реченець заплати цих дотацій чи інших зобов'язань."
3. Прізвища пластунів, які відійшли на Вічну Ватру в часі від останніх Зборів КУПО.
4. ГПБулава проголошує конкурс на відзнаку КУПО, яка має включати пластову лелійку, дату :
2 до 5 XI 2006, та Київ. Проєкти треба прислати до 30 червня, 2006.
Пригадуємо КПСтаршинам привести експонати на виставку пластової діяльності, яка буде
підчас Зборів КУПО.

Пригадуємо, що на Зборах КУПО зобов'язує повний пластовий однострій (зимовий).
Додаткові інформації про місце Зборів і реєстраційну оплату буде своєчасно подано.

СКОБ!

пл. сен. Слава Рубель, ПС
Голова ГПБ

пл. сен. Богданна Титла, ПС
Ґенеральний Секретар

