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Пластова діяльність підчас літних вакацій (подай всі табори та вишколи в УПЮ і УСП до тепер;
зазначи якщо Ти була в булаві)
Рік

Рід Табору

Місце
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Комендант

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Тобі буде призначено перевіряти та точкувати плани і гутірки у 2-ох ділянках з групи 1,
та приготовити і перевести гутірку на вишколі на 1 тему з групи 2,
та приготовити і перевести гутірку на вишколі на 1 тему з групи 3.
Зазначи поданo-нижче ділянки від “1” (найкраще) до “8” (найслабше) відповідно до рівня Твого
знання у цій 1-ій групі ділянок.

Група 1
___ Піонерка -всі споруди на вишколі

___ Картографія -лисячі біги

___ Мандрівництво –одно-денна мандрівка

___ Природознавство

___ Самозарадність(3 Пера) -сполохи

___Табірництво -розтаборування

___ Куховарення -інтендантура

___Перша допомога-таборовий лікар -wilderness 1st aid

Зазначи нижче-подано ділянки від “1” (найкраще) до “7” (найслабше) відповідно до рівня Твого
знання окремо у других двох групах ділянок.

Група 2
___ Спів - Ватри
___ Літні звичаї - ручні роботи - День Пластуна
___ Впоряд
___ Таборова журналістика
___ Теренові гри
___ Астрономія
___ Спорт - ВФВ - водний рятівник

Група 3 Провідництво (Якщо Тобі буде приділена одна з цих ділянок, як би Ти була
зацікавлена, у ШБ архівах вже є деякі матеріяли на ці теми.)
___ Прикмети таборового провідника
___ Психіка юначок
___ Виховні Засоби: підстави пластового виховання
___ Гри співпраці: Leadership Reaction Course
___ Роди особистостей: Keirsey Temperament Sorter

*Реферат ШБ в Америці надасть дальші інформації і специфічні завдання коли одержає
Вашу карту зголошення.
Заява кандидатки
Я,
, бажаю бути членом Вишколу Бунчужнух та членом команди
таборів УПЮ. Цим зголошенням зобов’язуюсь виконати усі передумови цього вишколу.
(підпис кандидатки і дата)

Реченець зголошень: 16-го травня
Виповнену карту зголошення вислати на адресу:

Катря Кузьмович
606 S. Kenwood Ave.
Baltimore, MD 21224
(401) 524-6272
ShkolaBulavnyh2013@gmail.com
СКОБ!
ГПВ греб. Катря Кузьмович, ЛМ
реферат ШБ в Америці

ст. пл. Діяна Юрчук, ЛМ
Головна Булавна Юнацтва

ст. пл. Роксоляна Залуцька, Кн.
Комендантка ШБ 2013

