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Розпорядження відносно використання алкоголю та наркотиків  

в таборах СУМ на Оселі в Еленвілі 

 
Таборова Комісія Спілки Української Молоді в Америці на Оселі в Еленвілі, Н.Й. заявляє 
про необхідність суворого дотримання Правил поведінки Оселі й закликає членів 
команди, впорядників, таборовиків та гостей відповідно поводитися, щоб заради інтересів 
дітей зробити місце таборування вільним від алкоголю та наркотиків. Щоб досягти цього, 
Таборова Комісія впроваджує цього року наступні Правила та Наслідки за вживання 
алкоголю та наркотиків: 
 
Правила відносно наркотиків та алкоголю 

 

1. Усім таборовикам та членам команди забороняється мати при собі або 
приховувати на території табору будь-які наркотичні засоби (окрім тих, які 
рекомендовані ліцензованим лікарем, про що потрібно повідомити медсестру до 
початку табору) та алкоголь (пиво, вино та будь-яки спиртні включно). Територія 
табору включає в себе терен від брами, що виходить на Route 209, через усю 
Оселю аж до Табору, включно з бараками та кімнатами виховників. Також на 
території табору заборонено мати будь-які предмети, які асоціюються з вживанням 
алкоголю та наркотичних засобів, такі як: трубка для паління табачних виробів, 
трубку для куріння маріхуани, флакони, в які можна переливати спиртне, папір для 
цигарок, маленькі горнятка для алкоголю, та ін. 

2. У випадку, якщо буде доведено, що таборовик, впорядник або будь-який член 
команди вживав або був під дією наркотичних засобів чи алкоголю під час участі в 
таборуванні, або членами команди будуть знайдені заборонені предмети, описані 
вище, Таборова Комісія у співробітництві з Адміністрацією Оселі залишає за собою 
право позбавити таборовика, впорядника або члена команди участі в таборі. 
Рішення Таборової Комісії буде остаточним і не залежатиме від інших чинників. 

3. У цьому разі будь-яка виплата стипендії буде скасована 
4. Незалежно від того, скільки днів ця особа пробула в таборі, гроші за 

невикористаний час таборування не будуть повернені. 
5. Таборовику, впоряднику або члену команди буде заборонена участь або робота в 

таборі до кінця року. Участь в таборуванні або робота в команді в майбутньому 
буде розглядатися Крайовою Управою СУМ у співробітництві з Таборовою Комісією 
та Адміністрацією Оселі.  

6. Батьки або законні опікуни зобов’язані забрати дитину, якщо вона неповнолітня 
або організувати відповідний транспорт, щоб забрати виключену з табору дитину. 
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7. В майбутньому Голова Таборової Комісії та Адміністрація Оселі матимуть виключне 
право вирішувати питання про допуск осіб, які вживали алкоголь чи наркотики на 
тоборі (кожен випадок буде розглядатися окремо). 

 
Втілення Правил відносно вживання наркотиків та алкоголю 

 
1. Комендант, медсестра та бунчужний мають виключне право перевіряти речі 

таборовиків та членів команди у будь-який час протягом терміну табору. 
2. Комендант з помічниками команди будуть уважно стежити за будь-якою 

підозрілою поведінкою під час терміну табору, що може бути виявом споживання 
алкоголю чи наркотичних засобів. Сюди входить і проміжок часу після повернення 
в табір після вільного часу з батьками в неділю всередині табору. Будь-яка 
підозріла поведінка через Головного Виховника буде доведена до відома 
Таборової Комісії та Адміністрації, щоб вирішити подальші кроки. 

3. У випадку, якщо було знайдено алкоголь чи наркотичні засоби, комендант 
зобов”язаний негайно повідомити Голову Таборової Комісії та Адміністрацію. 
Протягом цього часу, Головний Виховник повинен обмежити у спілкуванні 
таборовика чи члена команди та видалити його/її з табору задля безпеки інших. 
Головний Виховник, Голова Таборової Комісії та Адміністрація мусять в 
подальшому вирішити наступні відповідні дії, включно з наслідками. 

 
Наслідки порушення Правил щодо наркотичних засобів та алкоголю 

 

1. Будь-який таборовик, впорядник або член команди, який порушив вищезгадані 
Правила буде обмежений у спілкуванні з іншими. Одночасно будуть провидитися 
консультації з Таборовою Комісією та Адміністрацією щодо наступних кроків 
відносно правопорушника. 

2. Батьки або законні опікуни неповнолітнього таборовика або впорядника будуть 
негайно повідомлені. 

3. Таборовику, впоряднику або членові команди, якого видалили з табору у зв’язку з 
вживанням алкоголю чи наркотичних засобів, буде заборонено брати участь у 
якості спостерігача у будь-яких видах діяльности як цього табору та всіх майбутніх 
таборів цього року (сюди входять ватра, забави, вечірки, спортивні змагання та інші 
події). Майбутня участь правопорушників у таборах буде вирішуватись Крайовою 
Управою СУМ у консультації з Таборовою Комісією та Адміністрацією.  Для того, 
щоб правопорушнику було дозволена участь в майбутніх таборах, ця особа 
повинна написати прохання, в якому мусить чітко вказати чому це прохання мусить 
бути задовільнене. 

4. Якщо таборовику чи впоряднику, незалежно від віку (чи повнолітній він, чи ні) 
загрожує небезпека або він погружує іншим, Голова Таборової Комісії та 
Адміністрація будуть негайно повідомлені; про це також будуть повідомлені 
офіційні особи місцевих органів влади 

 
 
 
 



3 

 

Попереджувальні заходи 

 
1. Кожна особа, яка прийматиме участь у таборуванні або працюватиме в команді на 

таборі, отримає від Таборової Комісії копію цього документу; далі вона повинна 
підписати цей документ після  прочитання, визнання суті та погодження 
дотримуватись Правил відносно алкоголю та наркотиків. 

2. Дані Правила будуть розвішані у видних місцях на території табору. 
3. Дані Правила будуть обговорені членами Команди перед початком табору, а також 

таборовиками під час першої вечері в день початку табору. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


