
 
Ukrainian American Youth Association  (Hartford ,Ct. /  Boston, Mass ) 
Спілка  Української Молоді Америки    (Гартфорд, Кт. / Бостон, Мас) 
 
4. травня, 2007 
 
                                                                                                                                                      
                                                   ОБІЖНИК ч.3 
 
До:            Булав Відділів Юнацтва СУМ  Східнього Побережжя 
Справа:     48-ий  ЗЛЕТ  ЮНАЦТВА  СУМ  в Елленвіл, Нью Йорк 
 
Дорогі  Подруги  і  Друзі: 
 
Команда Злету перепрошує за усі спізнення і недотягнення.  Ми не 
були познайомлені з усіма правилами ЗЛЕТУ друковані  26. лютого, 
2005 року.   
 
ЗЛЕТ  організуємо на весні, коли природа чарує нас своїм  
відродженням. 
 Ціль ЗЛЕТУ -  товариські  між-осередкові змагання і зустріч юнацтва.  
                 Змагуни ЗЛЕТу  є  ДІТИ   12  Відділів. 
 
Звітую Вам: 
З  Гартфорду їдуть на ЗЛЕТ 25 членів. Маємо 18 родин.  З Бостону 1 
родина. 
Ми не в силі керувати ЗЛЕТОМ з таким числом. 
Я зверталась до Вас за охотниками в us-holovy@cym.org і в обіжнику 
число 2. 
Лиш   6  відділи (з  12  відділів) відгукнулись. 
 
Щоб  ЗЛЕТ відбувся потребуємо: 
 
конкурс роїв – Молодше юнацтво –     24 охотників        субота рано    
конкурс роїв –Старше юнацтво -          17 охотників        неділя рано 
конкурс слова – молодше юнацтво –    11 охотників        субота рано 
конкурс слова – старше  юнацтво –        9 охотників        неділя рано 
конкурс знання – молодше юнацтво-    12 охотників        субота рано 
конкурс знання – старше юнацтво-         6 охотників        субота рано 
конкурс мистецтва- молодше юнацтво   4 охотників        неділя  рано 
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конкурс мистецтва –старше юнацтво      4 охотників        субота рано 
Суменята       спорт                                 18 охотників       неділя по-обіді 
Суменята       конкурс роїв                      6 охотників        неділя по-обіді 
Суменята       конкурс слова                    6 охотників        неділя по- обіді                          
Суменята      конкурс мистецтва             4 охотників         неділя рано                                
 
Спорт-  молодше юнацтво                      22 охотники      субота і неділя 
по-обіді                                                                                                                                        
Спорт-  Старше  юнацтво                       22 охотників     субота рано і 
неділя по-обіді                                                                                                                           
              Відбиванка -                               10 охотників     субота і неділя 
по-обіді 
 
 
Наша  Команда не має телефони членів ваших відділів.  Ми не в 
силі телефонувати Вас за охотниками.    
Віримо що Ви розумієте в чому справа і очікуємо Вашої підтримки.  
 
Ласкаво просимо переслати  імя охотника, і в якому 
конкурсі/змагання буде поміч, команді на електронну адресу 
Haniaa@sbcglobal.net. 
 
 
 
РЕЄСТРАЦІЯ 
 
Усі  Відділи отримали анкети реєстрації 13.квітня. Сподіваємось 
анкети цього тиждня. 
Анкети висилати до Друга Богдана Максимюка 
Bohdan@villagesongs.com
                Або на почтову адресу   Мr.  Bohdan Maksymiuk 
                                                          2 D Spring Court 
                                                          Broad Brook, Connecticut   06016   
 
Просимо викреслити дітей , котрі не є членами Відділу і додати імя, 
дату народження, 
І  НАЗВУ  РОЯ до якого належить юнак – юначка. 
 
Чек з оплатою реєстрації  $20.00 -юнацтво 
                                             $10.00- суменята   Вислати на адресу  
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    Mr Bohdan Maksymiuk 
 
У випадку , коли зареєстрований учасник захворіє і не зможе брати 
участь у  ЗЛЕТі, Булавний зобовязаний зголосити неприсутність даного 
учасника Команді Злету, та віддати реєстраційний наручник 
Молодшого або Старшого юнацтва   до 11:00 години рано в суботу   
ЗЛЕТу,   
а  Суменят  до  12:00 години пополудні в неділю Злету.      Якщо 
Відділ не зголосить неприсутність, і не віддасть реєстраційний 
наручник, даний юнак враховується в загальну участь Відділу.  Це 
має неґативний вплив на кінцеве точкування для того Відділу. 
 
 
                                                                                                                                             
Реєстрація в Суботу 
Булавний кожного Відділу або представник Відділу,  повинен отримати 
реєстраційні наручники перед відкриттям ЗЛЕТу  у пятницю , після 7-
ої веч. або в суботу  7:30 рано. 
 
 
Нічліг
Усе Старше юнацтво спатиме на таборі.  Кімнати будуть призначені 
по Відділах для Старшого юнацтва.  Без дозволу технічних секретарів і 
підтвердження команданта нема права на змін.   
Відділи  призначують  опікунів , котрі будуть спати на таборі з 
юнацтвом.  
Якщо ми не отримаємо імена опікунів , то Булавні Відділів змушуть 
спати на таборі з юнацтвом.  
Булавний зголосить опікунів до подруги Люби Добощак 
LUBA203@yahoo.com
 
Молодше юнацтво – нічліг з родичами.  Якщо будуть порожні місця , 
молодше юнацтво зможе ночувати на таборі з опікунами.  Дані про це 
напишимо в майбутнім письмі.   Перешліть подрузі Любі листу 
молодшого юнацтва що хоче ночувати на таборі. 
 
 
ТОВАРИСЪКА ЗУСТРІЧ 
Усе старше юнацтво ночує на таборі. 
Старше юнацтво їсть вечерю перед конкурсом мистецтва.  
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У суботу, зараз після Конкурсу Мистецтва , усе старше юнацтво 
повертається до табору на Товариську Зустріч.    Одяг- цивільний-
щоденний.(без одностроїв). 
Програма – буде нагода дітям спілкуватись.  Буде музика через 
таборові  голосники,  гри і забави, перекуска.  
 
Перед зустріччю,  буде збірка перед кімнатами, щоб перевірити 
присутність юнацтва на терені табору.  
Після збірки юнацтво не може опускати терен табору. 
Кара за переступ наказу є віднимання точок для Відділу.  
ОПІКУНИ АБО БУЛАВНІ  ВІДДІЛІВ  МУСЯТЪ  БУТИ  
ПРИСУТНІМИ  НА  
ТАБОРІ  ПІСЛЯ  МИСТЕЦЪКОЇ  ПРОГРАМИ. 
                                                                                                                                          
 
                                                                                                                                       
КОНКУРС ЗНАННЯ
Інформації  про теми котрі відзначуємо цього року можна знайти у  
матерялах  конкурсу знання по вікових групах. 
Конкурс для юнацтва 6-7 років є усний іспит. 
Для всіх інших письмовий іспит. 
Просимо щоб юнацтво або Виховники принесли ОЛІВЦІ. 
 
З питаннями звернутись до --- 
             Референт знання молодшого юнацтва подруга Іванка Омеляш 
                                                                               omeliach@sbcglobal.net
              Референт знання старшого юнацтва подруга Оксана Шутер 
                                                                            (860) 404-1896 
 
 
Зголосити юнацтвo до англомовного іспиту до 12. травня, 2007 
Haniaa@sbcglobal.net. 
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KОНКУРС  РОЇВ  СТАРШОГО  ЮНАЦТВА 
Конкурс роїв старшого юнацтва відбудеться у формі  ТЕРЕНОВОЇ  
ГРИ,  де рої ходять від точки до точки. 
Кожна точка репрезентує річницю, котру відзначаємо в 2007-ому році.  
Інформації про річниці можна знайти в матерялах Злету. 
Юнацтво організується по роях, які діють самі , без виховника або 
впорядника. 
Кожний рій вибирає одного члена на ролю Командира, котрий буде 
відповідати за рій, та звітувати про стан роя  при кожній точці. 
Рій має означений час виконати вправу при кожній точці, свисток 
виголосить початок і кінець кожної точки. 
Кожний рій мусить добре вивчити одну українську 
Повтанську/Козацьку пісню. 
 
Виряд Учасників 
Один наплечник  для всіх учасників роя. 
В наплечнику мають бути запаковані:                                                                                     
      Дощовики (ponchos) для кожного члена роя 
      Зошит, олівці та пера 
      Копія української морзетки 
 
Хроніка  
 Кожний рій передасть свою хроніку при початку реєстрації Конкурсу 
Роїв. 
 
Вбрання
Всі члени роя мусять бути одягнені в сумівській сорочці, в довгих 
штанах (юнаки і юначки), та в практичному взутті, як наприклад 
кросовки (sneakers). 
 
Точкування 
    Мова,  співпраця,  постава, 
    Швидкість,  акуратність,  точність. 
                                                                                                                                                
Тому що цей конкурс є обмежений   “за часом”, ми мусимо знати точно 
котрі рої будуть брати участь.  Якщо рій не є зареєстрований до 12-го 
травня, рій не буде прийнятий до конкурсу. 
 



Щоб успішно перевезти конкурс роїв старшого юнацтва, просимо щоб 
кожний Відділ зазначив не менше двоє осіб до помочі.  Ласкаво 
просимо звернутися  до подруги Христини Колінської тел. (860)667-
2931 або e-mail kolinky@cox.net,  як найскорше. 
 
 
 
КОНКУРС  РОЇВ  МОЛОДШОГО ЮНАЦТВА 
Цього року конкурс роїв для молодшого юнацтва відбудеться у формі 
ТЕРЕНОВОЇ  ГРИ, де рої ходять від станції до станції.  Конкурс 
відбудеться в кімнатах табору. 
 
Кожна станція репрезентує річницю, котру відзначуємо в 2007-оми 
році. 
Від учасників вимагається знання теми сумознавства,  (гляньте на 
матеряли до конкурсу знання, по вікових групах). 
Юнацтво організується по роях.  
 Виховники чи впорядники роїв у вікових групах 6-7рр. Та 8-9 рр. 
Можуть бути присутніми з своїми роями, але не можуть підказувати 
або помагати в завданнях. 
Рої у вікових групах 10-11рр. tа 12 рр. Діют; без виховника або 
впорядника. 
Кожний рій мусить добре вивчити одну українську повстанську або 
козацьку пісню.                                                                                                                          
 
Хроніка 
Кожний Рій представляє свою хроніку на першій станції Конкурсу 
Роїв. 
 
Вбрання 
Всі члени роя мусять бути одягнені в сумівських одностроях. 
 
Точкування 
Точки отримують рої за мову, співпрацю, поставу, швидкість та за 
виконання завдань. 
 
Тому, що цей конкурс є обмежений  “за часом”, ми мусимо знати точно 
котрі рої будуть брати участь.  Якщо рій не буде реєстрований до 12. 
травня,  рій не буде   прийнятий до конкурсу.                                                                   
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Щоб успішно перевезти конкурс роїв молодшого юнацтва, просимо 
щоб кожний Відділ зазначив не менше двоє осіб для помочі. Ласкаво 
просимо звернутися до подруги  Богданки Шафран,  тел-(203)405-2590 
, або e-mail bohdanna.szafran@chemtura.com  . 
 
 
КОНКУРС  МИСТЕЦТВА 
Щось нового!! 
У  СУБОТУ,   УСІ  ЧЛЕНИ СТАРШОГО ЮНАЦТВА 
ЗОБОВЯЗАНІ  БУТИ НА САЛІ ДЕ ВІДБУВАЄТЪСЯ КОНКУРС 
МИСТЕЦТВА  СТАРШОГО ЮНАЦТВА. 
 
У НЕДІЛЮ,  УСІ  ЧЛЕНИ  МОЛОДШОГО  ЮНАЦТВА  
ЗОБОВЯЗАНІ БУТИ НА САЛІ,  ДЕ ВІДБУВАЄТЪСЯ КОНКУРС 
МИСТЕЦТВА МОЛОДШОГО ЮНАЦТВА.  
 
 
 
ОБІЖНИК  МИСТЕЦЪКОЇ  ПРОГРАМИ
 
Всі одиниці, які будуть змагатися в Конкурсі Мистецтва і будуть 
використовувати музику при виступі є зобовязані до 19-ого травня 
виготовити та передати  компактні дивки або касетки на адресу---
Подруги Люби Добощак                                                                                                           
 
Членами Жюрі повинні зголоситись по одному представнику від 
кожного Відділу. 
 
Жюрі зобовязані працювати в сумівському однострою або в 
українській вишитій сорочці. 
Мистецькі одиниці мають не більше як  8  хвилин до виступу.                                           
В  інших жанрах, виступи мають бути повязані з темами річниць 
ЗЛЕТу. 
 
Кожна точка має принайменше 5 членів.  Якщо Відділ не має 5 членів і 
нема кандидата з молодшого юнацтва щоб доповнити одиницю, Відділ 
повинен зголоситись до подруги Люби Добощак LUBA203@yahoo.com 
, перед початком Zlety до 18.травня, 2007. 
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Референт Мистецької програми  подруга Люба Добощак   -молодше 
юнацтво 
                                                        Luba Doboszcak 
                                                        203 Morris St. 
                                                        Naugatuck, Ct.  06770 
                                                        Tel (203)723-4304 
                                                              (203)808-6221   (cell)           
                                                         LUBA203@yahoo.com
 
 
 
Референт Мистецької Програми  подруга Люба Ворончак 
                                                         Tel (860)827-8289 
 
 
                                                                                                                                          
СУМЕНЯТА 
Усі змагання і  конкурси відбувається  у неділю, після Служби Божої 
на таборовій площі. 
До сьогоднішного дня маємо лиш 3 охотники.  Мені це тяжко повірити.  
Маємо запляновано цікаві розваги , окрім змагань,  для наших 
найсолодших суменят. 
Мами суменят,  ласкаво зголосіться  до помочі до подруги  Анни 
Покори 
                                                                                        Теl-860-659-0669 
                                                                                        haniaa@sbcglobal.net
 
 
 
 
                                                                                                                                                
ЗАГАЛЪНЕ 
 
----Пересилаємо Вам склад Команди в цьому обіжнику. (з змінами) 
--  Пиття алкоголю та курення є заборонені всім учасникам ЗЛЕТу. 
--  Пиття алкоголю є заборонено на спортовій площі для всіх присутніх.    
--  Усе Старше Юнацтво ночує на таборі.  
--  Мобільні телефони та усі електронні механізми заборонені на таборі 
і на конкурсах. 
--  Нічна Тиша-Молодше Юнацтво --  10: 00 год  
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--  Нічна Тиша –Старше  Юнацтво  --  11: 00 год 
--  За переступ цих законів,  Команда Злету відбирає всі надбані медалі, 
нагороди,      
      точки , і цей юнак, юначка будуть виключені від змагань Злету.   
 
--Не відбудуться змагання копаного мяча і дискус в 2007 році. 
 
--Загальний  Розподіл  змагань і конкурсів передамо Вам на другий 
тиждень 
Осередок Йонкерс знаменито зорганізував ЗЛЕТ 2006—Розподіл 
змагань буде в такому самому вигляді. 
 
Молимо Всевишнього за гарну погоду. 
 
Пересилаємо усім учасникам ЗЛЕТУ  дружній привіт 
Честь України  -  Готов Боронити! 
 
 
Анна Покора                                         Богдан Максимюк, Михайло 
Романів 
Командант                                             Стефан Максимюк 
                                                                Технічні Писарі 
 
 
 
 
КОМАНДА ЗЛЕТу 
Командант-                     Анна Покора             Haniaa@sbcglobal.net                                    
Бунчужний -                    Роман Кебало           Roman@Kebalo.com                                
Технічні Писарі              Богдан Максимюк    Bohdan@villagesongs .com                          
                                          Михайло Романів     M&M@Romaniw.com                        
                                          Стефан Максимюк   Stephan@Maksymiuk.net                      
 
                                                                                                                                                      
Обозні                                Адріян Бобрівник 
                                            Алекса Кебало 
                                            Юля Добощак 
                                            Христя  Стефак 
                                            Надя Чігер 
                                                                                                                                                



Конкурс Роїв (МЮ)  Богданка Шафран  
Bohdanna.szafran@chemtura.com           
Конкурс Роїв (СЮ)           Христина Колінська           kolinky@cox.net 
Конкурс Знання (МЮ)      Іванка Омеляш         omeliach@sbcglobal.net  
Конкурс Знання (СЮ)       Оксана Шутер                    860-404-1896 
Конкурс Слова   (МЮ)      Леся Паславська                   
Конкурс Слова (СЮ)         Анна Стефак і 
                                               Наталя Чігер 
Конкурс Мистецтва(МЮ)   Люба Добощак     LUBA203@yahoo.com 
Конкурс Мистецтва(СЮ)    Люба Ворончак 
Спортовий Референт         Михайло Носаль  Hillcrest.farm@Hotmail.com    
Відбиванка                         Андрій Кебало                 ask@kebalo.com 
Суменята                             Анна Покора                    haniaa@sbcglobal.net 
 


