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Мюнхен, 15 травня 2011р. 

До пластунок і пластунів, 
та батьків пластової молоді 
 
 
Дорогі подруги та друзі, 
Вельмишановні батьки! 
 
Повідомляємо, що від суботи 30.07. до неділі 14.08.2011р. відбуватимуться пластові табори новацтва та 
юнацтва. Від 5-го до 7-го серпня в рамках табору відбуватиметься Ювілейна Міжкрайова Пластова 
Зустріч, присвячена 100-літттю Пласту, на яку буде вислано окреме запрошення для пластунів і 
пластприяту із різних країв і станиць. 
 
Адреса табору :  Ukrainisches Pfadfinderlager  
   Jugendsiedlung Hochland 
   82529 Königsdorf /Obb. 
 
Зголошення на табір (в додатку) необхідно вислати до Крайової Пластової  Старшини в Німеччині. 
Просимо всіх учасників і батьків переслати зголошення на табір до 15 червня 2011 року, щоб ми могли 
вчасно підготувати програму для відповідної кількості учасників.  Як і минулого року програма табору 
передбачає різноманітну програму для молоді: басейн, екскурсії, мандрівку, відвідини канатного парку або 
рафтінґ на Ізарі для юнацтва (залежно від кількості учасників і погоди, тому без гарантії на проведення).  
 
Оплата за табір становить: новацтво 310€, юнацтво 340€. Просимо перерахувати гроші до 30 червня 
2011р. Номер рахунку Ви знайдете в кінці цього листа. В оплату включені видатки за двотижневе 
перебування на таборі, харчування, страхування, матеріали для майстрування, прогулянки, тощо. 
 
На табір приймаються діти від 7 років, які говорять українською мовою. Діти приймаються тільки на весь 
час табору. Батьки повинні подбати про те, щоб усім дітям  перед табором було зроблено щеплення проти  
стовбняка (“тетанус”) та проти кліщів, а також повідомити провід табору про алергічні реакції та хвороби 
дитини. Просимо також передати картки медичного забезпечення (Krankenversicherungskarte). 
 
Табори відбуваються на території заповідника, який підлягає суворим законам про охорону природи. Через 
це в`їжджати на табір автом заборонено. Просимо лишати автомобілі на паркувальній площі перед лісом. 
Гості можуть харчуватися на таборовій кухні (ціна 10€ за особу на день). 
 
За додатковою інформацією просимо звертатися до референтів уладів: УПН ст.пл. Марина Крицкалюк    
(ел.пошта: prominchyk@hotmail.de) та УПЮ ст.пл. Максим Ґела (ел.пошта: maxymgela@hotmail.de)  
 
Нам необхідна ваша допомога у побудові та складанні табору: Хто може 23.-24.07. “закотити рукава та 
плюнути в долоні” просимо зголоситися у пл.сен. Ореста Мялковського (ел.пошта: dr.mialkowskyj@web.de ). 
 
Будемо раді вітати Вас на таборі! 
 

С.К.О.Б.! 

 
пл. сен. Оксана Микитчак    пл. сен. Роман Мороз 
голова КПС   секретар 


