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19-го грудня 2007р. 
До: Управ Осередків та Булав Відділів СУМ в Америці: 
 Членів Крайової Управи 
 

Справа:  Зміни стосовно Злету Юнацтва 
 

Дорогі подруги і друзі!  Гартуйсь! 
У четвер, 13-го грудня відбулися перші наради новоствореної Комісії Злету, яка складається з 
представників всіх осередків, які беруть участь в Злеті Юнацтва в Елленвілі.   

 
 
1. Комісія розглянула проект нового 

порядку переведення Юнацьких 
Злетів, ввела зміни та доповнила 
проект.  Представники осередків 
одноголосно підтримали доповнений 
проект, та висловили згоду своїх 
осередків прийняти обов’язки, 
передбачені новою системою 
переведення Злету.  Текст цього 
документу, після формального 
затвердження Крайовою Управою на 
наступному її засіданню, увійде у 
Правильник Злету.  Його зміст 
зобов’язує Осередків від дня 13-го 
грудня 2007 року. 

 

Учасники нарад 13-го грудня 2007р. 
Виппані порд. Катя Куцина 
Ірвінґтон – 
Джерзі Ситі д. Зенон Галькович 
Пассейк д. Зенон Бетлей 
Філядельфія д. Володимир Вирста 
Балтимор порд. Нуся Керда 
Нью-Йорк д. Петро Сабат 
Ґошен д. Андрій Бігун 
Йонкерс д. Андрій Бурчак 
Гартфорд порд. Анна Покора 
Бостон порд. Ганя Курнявка 
Бінґгамтон  – 

 
2. Представники осередків заявили потребу скликати перше засідання Команди Злету до 15-го 

січня 2008 року.  Булава звертається до осередків, які цього року формуватимуть ядро 
Команди (Виппані, Ірвінґтон, Джерзі Ситі) з вимогою скликати перші збори Команди не 
пізніше, як 15-го січня 2008 року, та вчасно повідомити всіх Осередків та Крайову Булаву 
про дату і місце засідання.  Пригадуємо, що до Команди Злету входять референти з всіх 
Осередків. 

 
3. Комісія Злету вирішила, що наступне засідання Комісії (з участю спів-голів Крайової 

Виховної Ради) відбудеться телеконференційним способом у четвер, 24-го січня 2007 року 
о годині 7:30 вечора.  Про зміни представницва Осередків до Комісії прошу завчасно 
повідомляти Крайову Булаву.  Інформації про телеконференційний зв’язок будуть вислані 
своєчасно до членів Комісії. 

 
Остаємося з дружнім сумівським привітом 
Честь України   –  Готов Боронити! 

                                                                                   

        
Богдан Гаргай  Андрій Бігун Мирон Приймак 
Голова Крайовий Булавний Секретар 



Правила та Обов’язки Переведення Злету Юнацтва 
в Елленвіл, Нью-Йорк 

 
 
1. Кожний осередок СУМ який бере участь у Злеті є зобов’язаний щороку відогравати активну 

роль в підготовці та переведенню імпрези, згідно з цим Правильником.  У минулому діяла 
система чергування за якою один осередок щороку відповідав за цілість Злету і організував 
його внутрішними зусиллями; проте тепер діє система чергування, в якій загальні 
відповідальності діляться, і кожен осередок щороку відповідатиме за іншу ділянку. 

 
2. Загальна відповідальність за організування та переведення Злету ділиться на такі рубрики: 

 Команда Злету 
 Конкурси Суменят 
 Конкурс Мистецтва 
 Конкурс Знання 
 Конкурс Слова 
 Конкурс Роїв 
 Змагання Спорту 

 
До рубрики Конкурсів Суменят входять: 

 Змагання Спорту 
 Конкурс Роїв 
 Конкурс Слова 
 Закриття Злету для Суменят 

 
До рубрики Конкурсу Мистецтва входять: 

 Старше Юнацтво 
 Молодше Юнацтво 
 Суменята 

 
До всіх інших конкурсів та змагань входять відповідальність за  

 Старше Юнацтво 
 Молодше Юнацтво 

 
3. За окремі ділянки відповідають осередки (індивідуальні осередки, або по угрупованнях) за 

наступним порядком.  Цикл повторюється в майбутньому за даною періодичністю та 
послідовністю. 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Виппані / Ірвінґтон / 
Джерзі Ситі Команда Рої Слово Спорт Знання Мистецтво 

Суменята Команда 

Пассейк Мистецтво 
Суменята Команда Рої Слово Спорт Знання Мистецтво 

Суменята 

Філядельфія / 
Балтимор Знання Мистецтво 

Суменята Команда Рої Слово Спорт Знання 

Нью-Йорк / Ґошен Спорт Знання Мистецтво 
Суменята Команда Рої Слово Спорт 

Йонкерс Слово Спорт Знання Мистецтво 
Суменята Команда Рої Слово 

Гартфорд / Бостон / 
Бінґгамтон Рої Слово Спорт Знання Мистецтво 

Суменята Команда Рої 



 
 
4. Команда Злету.  До відповідальностей господарчого осередку, котрий відповідає за 

Команду Злету, входять: 
 Загальна відповідальність за Злет.   
 Координація праці між всіма осередками.  Скликання періодичних засідань та 
відповідальність за комунікацію з осередками, які спільно організують Злет. 

 Скликання першого засідання команди, що має відбутися не пізніше, як 15-го 
грудня року перед відбуттям Злету. 

 У співпраці з відповідальними осередками, визначення часу та місця відбуття 
всіх конкурсів та змагань; вчасне видання на письмі графіку (час та місце 
відбуття всіх конкурсів та змагань).  Графік не повинен мінятися значно з року 
на рік, хіба з поважної причини.  Команда координує відповідні зміни до 
графіку у разі дощової погоди. 

 Реєстрація учасників, та адміністраційні обов’язки, пов’язані з реєстрацією. 
 Комп’ютерна система, статистика, і вчасне підрахування та визначення вислідів 
змагань / конкурсів / осередків-першунів / першунів Старшого та Молодшого 
Юнацтва. 

 Фінанси та збалансований бюджет. 
 Фізична підготовка приміщень: будинку команди та кімнат табору.  Зберігання 
ладу та чистоти на терені табору під час Злету.  Почищення терену та будинків 
після Злету.  Координація та співпраця з Адміністрацією Оселі по цих справах. 

 Відповідальність за загальний стан безпеки на таборі; особливо безпека 
учасників, котрі проживають на терені табору. 

 Замовлення чи виготовлення нагород (чаші, медалі, пропам’ятна 
відзнака/нашивка Злету, грамоти тощо).  Замовлення чаш та медалів підлягає 
вимогам Правильника (напр. щодо розміру, надрукованого тексту тощо). 

 Харчування учасників Злету. 
 Висилка обіжників до осередків та листування  з відповідними повідомленнями 
та потрібними інформаціями. 

 Підлягає Крайовій Управі; співпрацює безпосередно з Булавою КУ; здає 
діловий та фінансовий звіти Крайовій Управі до двох місяців після Злету. 

 Покликає Команду Злету.  До Команди входять: 
• Комендант 
• Бунчужний 
• Секретар 
• Обозні МЮ та СЮ 
• Референт комп’ютера й статистики 
• Референт одностроїв 
• Референт преси 
• Медичний опікун 
• Референти індивідуальних конкурсів та змагань (ці референти є 

призначені осередками, котрі відповідають за дані конкурси) 
• Інші референти, якщо уважається, що вони є потрібні 

 
 
5. Референти конкурсів.  До відповідальностей осередків що відповідають за всі інші 

ділянки (крім формування Команди) входять: 
• Призначення референта даного конкурсу.  Референт автоматично входить до 

Команди Злету.  Для декотрих конкурсів доцільно призначити окремих 
референтів для Старшого Юнацтва і для Молодшого Юнацтва. 



• Повна відповідальність за конкурс: підготовка до конкурсу та його 
переведення, згідно з вимогами Правильника. 

• Підбирає відповідних людей для підготовки та переведення конкурсу чи 
змагання.  Ці особи можуть бути членами інших осередків; однак призначений 
осередок відограє провідну роль, покликає осіб та координує працю. 

• Повідомлення Команді Злету про розвиток роботи, впродовж підготовчого 
періоду перед Злетом. 

• Вчасне подавання конкурсових матеріалів, вимог чи інших інформацій до 
Команди Злету, для розміщення в обіжниках до осередків. 

• Вчасне здання вислідів конкурсів чи змагань до Команди Злету, за вимогами 
Референта комп’ютера та статистики. 

• Вчасне повідомлення про вимоги стосовно медалів, чаш, грамот або інших 
видів нагород для даного конкурсу.  У співпраці з Командою , замовлення 
відповідної кількості нагород. 

• Виповнення грамот (чи іншої документації) для змагунів чи переможців. 
Вручення грамот, нагород і т.п. під час закриття Злету. 

• Письмовий звіт Команді Злету найпізніше до одного місяця після відбуття 
Злету.  Цей звіт включається до загального звіту Команди до КУ СУМ. 

• Створення списків людей, які працювали в референтурі (напр. члени жюрі, 
технічні працівники, організатори і т.п.).  Списки повинні в собі мати 
координати людей (напр. телефон, ел. пошта і т.п.).   Після відбуття Злету, 
передання списків до Команди Злету.  Ці списки тоді переходять до осередку 
який має наступну відповідальність за даний конкурс. 

 До відповідальностей за Змагання Спорту входить також обов'язок фізичної 
підготовки спортової площі та інших місць відбуття спортових змагань.  До 
відповідальності інших референтур входить фізична підготовка приміщень, де 
відбуваються їхні конкурси.  Кожна референтура відповідає за те, щоби після 
відбуття своїх змагань чи конкурсів, приміщення було залишене в стані ладу та 
чистоти. 

 
 
 

Нью-Йорк, 13-го грудня 2007р. 
 


