
 

                      

      Крайовий апробаційний екологічно-вишкільний табір 

 

http://siromanci.plast.org.ua/ 
 

 

Вітаємо, Друже/Подруго!  

 

Тебе зараховано учасником табору «ВОВЧА ШКОЛА». Ось подальші Твої кроки для 

участі у таборі:  

- уважно ознайомитись із вказаною інформацію та ознайомити своїх батьків чи 

опікунів; 

- привезти із собою медичну довідку, паперові зголошення (для тих, хто їх не вислав 

поштою в КПС, страхівку та вкладку). 

- ознайомитись із вирядом та подбати про 100% виконання умов. 

 

УВАЖНО! Місце та час збору учасників табору – 8 липня 2011 р.Б., площа перед 

залізничним вокзалом м. Самбір* до 13:00.  
*До Самбора їдуть маршрутні таксі з Головного залізничного вокзалу м. Львова кожні 5 хвилин. 

 

До зустрічі на таборі!  

СКОБ! Авууу! 

 

Інформація для батьків 

 

Шановні батьки, табір буде проходити 8-19 липня 2011 року неподалік с. Урич 

Сколівського району Львівської області в історико-архітектурному заповіднику «Тустань». 

Організоване добирання буде відбуватися із м. Самбір. До місця збору учасники добираються 

самостійно. Вкладка, сума якої становиться 400 грн, покриває частину витрат. А саме: 

- доїзд учасників із місця збору на табір та у зворотньому напрямку; 

- чотириразове харчування учасника протягом часу таборування; 

- символіка табору: футболка учасника, відзначка, книжечка таборовика; 

- витрати, пов’язані із програмою табору.  

Більшість витрат припадають ще до початку таборування, тому відмова учасників «в 

останню хвилину» тягнуть за собою незакриті витрати у великих сумах, тому важливою 

умовою участі в таборі є сплата незворотної вкладки. 

Мобільні телефони учасникам табору дозволені, проте користуватися ними можна буде 

лише у визначений програмою час, не частіше одного разу на 2-3 дні. Така необхідність 

пояснюється: 

- неконтрольоване використання телефонів заважає проведенню запланованої 

програми; 

- у постійному русі та зайнятості діти часто гублять телефони; 

- покриття на таборі не стійке, що зумовлює швидке розряджання акумулятора 

телефону. Можливості зарядити акумулятор не буде. 

У випадку нагальної потреби завжди можна подзвонити на номер коменданта 

табору (0979008465 – Іван Спринь). 

Табір проводиться в погодженні із місцевою владою, санстанцією та іншими 

необхідними органами,  що забезпечить допомогу у надзвичайних ситуаціях. 

До медичної довідки особисто зазначте: 

- Хронічні захворювання; 

- Алергічні реакції (на мед. препарати тощо). 

Дякуємо! 

Провід табору. 

http://siromanci.plast.org.ua/


ОСОБИСТИЙ (ОБОВ'ЯЗКОВИЙ) ВИРЯД 

 

1. Наплечник (обов’язково!!!) – достатній, щоб умістити ВЕСЬ виряд; 

2. Спальний мішок; 

3. Туристичний килимок (каримат); 

4. Приладдя для їжі (не фарфорове); 

5. Засоби особистої гігієни (зубна паста, щітка, мило, рушник), змінна білизна; 

6. ПОВНИЙ пластовий однострій; 

7. Черевики або похідне взуття, змінне взуття, паста для взуття, зручне взуття для скелелазіння (кеди); 

8. П'ять пар шкарпеток (теплі/2/, звичайні /3/); 

9. Дві пари штанів; 

10. Шорти/спідниця; 

11. Дві-три футболки; 

12. Одяг для купання; 

13. Светр(теплий); 

14. Куртка-вітрівка; 

15. Тепла шапка і накриття на голову; 

16. Дощовик; 

17. Особиста аптечка (з особистими ліками); 

18. Ремнабір (нитки, голка, ґудзики, дратва тощо); 

19. 10-15 прищіпок; 

20. Пакети для сміття 35л (упаковка); 

21. Линва 25м (!!!);  

22. Складний ніж; 

23. Ліхтарик + запасний комплект батарейок; 

24. Сірники та засоби для розпалювання вогню(сухий спирт тощо); 

25. Записник, ручка, олівець; 

26. Годинник; 

27. Індекс проби; 

28. Копія свідоцтва про народження; 

29. Страховий поліс; 

30. Медична довідка; 

31. Вишиванка для святкової ватри; 

32. Кишенькові гроші. 

 

!!Розмір вкладки: 400 грн.  

(Попередня вкладка у розмірі 200 грн. мала бути сплачена в КПС, 

решту суми – 200 грн. потрібно привезти на табір) 

 

По можливості: сокирка, саперна лопатка, 

музичні інструменти, співаники, фотоапарат. 

 

ЗАБОРОНЕНІ РЕЧІ 

1. Радіоприймачі, магнітофони, плеєри, гральні карти і т. п.  

2. Речі, заборонені пластовими законами та приписами. 

 

 

 
ДРУЖЕ, ПАМ’ЯТАЙ НАСТУПНЕ 

 Усі речі повинні бути помічені (підписані); 

 Речі, що не входять до вказаного списку потрібно заздалегідь узгодити з проводом табору 

(інакше їх конфіскують на час таборування); 

 Усі речі повинні бути спаковані у водонепроникні пакети; 

 Увесь виряд повинен бути спакований у наплечник (руки повинні бути вільні – жодних пакетів 

у руках!). 

 

ПРОВІД ТАБОРУ ЗБЕРІГАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ПЕРЕВІРИТИ ОСОБИСТИЙ ВИРЯД 

УЧАСНИКА

Груповий виряд: 

1. Учасники повинні бути 

забезпечені наметами. 

2. На кожен намет необхідно 

церату розміром 3х4 м. 

3. Якщо від одного осередку 

більше 3 учасників, 

вітається сокира та саперна 

лопата. 

 



КОНТАКТИ КОМЕНДАНТА: 

 

 

Іван Спринь 

Моб. Телефон: +380979008465 

e-mail: sprynyk@gmail.com 

http://vkontakte.ru/sprynyk 

https://www.facebook.com/sprynyk 
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