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До пластунок і пластунів,
та батьків пластової молоді
Мюнхен, 30 травня 2022 р.
Дорогі подруги та друзі,
Шановні батьки!
З великою радістю повідомляємо, що з суботи 30 липня до суботи 14 серпня 2022 р. відбудуться наші
крайові новацькі (7-11 років) та юнацькі (12-17 років) пластові табори.
Запрошуємо на наші табори пластунок та пластунів з Німеччини, а також пластунок та пластунів з
України, які тимчасово проживають в Німеччині.
Табори відбуваються у мальовничій околиці в баварських лісах подалі від цивілізації (на терені немає
електрики). Всі таборовики ночують у шатрах. Програма табору передбачає різноманітну програму для
новацтва та для юнацтва: таборування, гутірки, майстрування, гри і забави, а також спільні ватри.
Адреса табору:

Ukrainisches Pfadfinderlager
Jugendsiedlung Hochland
82529 Königsdorf /Obb.

Заїзд на табір:

в суботу, 30 липня 2022 р., з12:00 до16:00 години

Від’їзд з табору:

в суботу, 13 серпня 2022 р., з 13:00 години

Вкладка на табір:

новацтво €360; юнацтво €390 (за другу дитину 75%, за кожну наступну
50%)

Реченець зголошення:

понеділок, 20 червня 2022

Лінк на зголошення:

https://forms.gle/YkDjuwHDUyA8U2UL8

Підтвердження зголошення:

четвер, 30 червня 2022

Реченець оплати:

п’ятниця, 15 липня 2022

Вкладка включає витрати за перебування на таборі, харчування, страхування, матеріали для
майстрування, прогулянки, тощо. Вкладка для пластунок та пластунів, які тимчасово перебувають в
Німеччині, добровільна.
Кількість учасників на наших таборах обмежена наявністю виховниць та виховників, величиною
території та логістичними аспектами. З огляду на те, що ми цього року на табір приймаємо пластунок
та пластунів, які тимчасово перебувають в Німеччині, ймовірно ми не зможемо прийняти всіх
бажаючих. Тому просимо чим швидше зголосити Ваших дітей. У разі, якщо попит перевищить наші
можливості, може статися, що не всі до реченця зголошені можуть бути прийняті до табору. Це також
стосується пластунок та пластунів з інших країн! Зголошення після реченця приймемо лише у разі
вільних місць.
На табір приймаються діти з 7 років, які говорять українською мовою. Діти приймаються тільки на
весь період проведення табору.
Батьки повинні подбати про те, щоб усім дітям перед табором було зроблено щеплення від тетанусу
(стовбняк) та кліщів.
Батьки зобов’язані повідомити провід табору про алергії та хвороби дитини. Просимо також
передати
комендантам
картки
медичного
забезпечення
(Krankenversicherungskarte
або
Behandlungsschein для новоприбулих) при реєстрації на табір.
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Також просимо звернути увагу на те, що ми до останнього не можемо гарантувати, що табір
відбудеться як заплановано. У випадку якщо будуть введені державні обмеження щодо проведення
молодіжних таборів у зв’язку з погіршенням епідеміологічного стану ковід пандемії, можливо, ми будемо
змушені змінити організацію проведення таборів.
За додатковою інформацією просимо звертатися до комендантів таборів:
УПН (7-11 р.): пл. сен. Юлія Зубенко, Комендантка табору УПН (е-пошта: upn.littab@plastde.org)
УПЮ (12-17 р.): ст. пл. Уляна Ковальчук, Комендантка табору УПЮ (е-пошта: upju.littab@plastde.org)
Просимо батьків переслати форму П (в додатку до цього запрошення, і теж як лінк у формі зголошення),
відразу після заповнення анкети зголошення.
Список виряду на табір ви отримаєте після підтвердження прийняття вашої дитини на табір від
комендантів. Виряд слід пакувати у наплічники так, щоб ви або ваша дитина могли самі занести все на
табір.
До виховників, інструкторів та інших бажаючих допомогти в проведені таборів
Якщо ви хочете взяти участь у таборах як виховники, інструктори, члени проводів, мед-персонал, і т. д.
просимо вас також заповнити анкету-зголошення (https://forms.gle/YkDjuwHDUyA8U2UL8). Коменданти
таборів або головний інтендант до вас звернуться безпосередньо.
До старшого пластунства, сеніорату та батьків
Нам необхідна допомога у споруджені (23-24 липня) та ліквідації (13-14 серпня) табору. Хто вміє
“закотити рукава та плюнути в долоні”, просимо зголоситися до референта господарства,
пл. сен. Романа Мороза (ел. пошта romanmoroz@aol.com).
Загальна інформація
Табори відбуваються на території заповідника, який підлягає суворим законам про охорону природи.
Через це в’їзд на терен табору автомобілем строго заборонений. Просимо лишати машини на
паркувальній площі перед лісом.
Пташат запрошуємо разом з батьками на одноденну програму в суботу, 6 серпня 2022 р. Просимо
зголосити вашу участь за цим лінком: https://forms.gle/buZuatrebpAT6vee8
Запрошуємо батьків та інших гостей відвідати наші табори в неділю, 7 серпня 2022 р.
Будемо раді вітати Ваших дітей на таборі!
СКОБ!
За Крайову Пластову Старшину в Німеччині

пл. сен. Степан Дем’янів
Голова КПС Німеччини

Аня Столяр
Секретар КПС Німеччини

Bankverbindung/ Банківські реквізити:
Deutsche Bank München
IBAN: DE30 7007 0024 0222 0473 00

BIC: DEUT DEDB MUC

