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30 березня 2012 р.  

До:  Управ Осередків і Відділів Юнацтва СУМ в Америці 
Членів Крайової Управи 
 

Справа:   Літні Табори 2012 р. на Оселі СУМ в Елленвіл, Нью-Йорк 

Дорогі Подруги і Друзі! 

Зближається літо і готуємося до виховної праці на наших сумівських літніх таборах.  В залученні 
пересилаємо Вам календарець і графік коштів таборування, на цьогорічні табори, котрі 
відбуватимуться на Оселі СУМ в Елленвілі.   
 

§ Просимо звернути особливу увагу на дати відкриття і закриття Вишкільного табору.  
Відкриття табору – в суботу, а закриття – в неділю (2 додаткові дні таборування). 

 
§ Анкету для Впорядників та анкету для членів команд таборів повинні бути підписані 

батьком чи матерю Впорядника (якщо малолітний), кандидатом, і також Головою Осередку 
або Булавним Відділу Юнацтва СУМ де кандидат є членом.  Зголошення Впорядників та 
Зголошення Члена Команди треба вислати до 1-ого червня 2012 р. на адресу:    

  Ukrainian American Youth Association,  
  Attention: Olia Zahnijnyj   

                8853 Routh 209,  
  Ellenville, New York 12428  
 

§ Пригадуємо, що кожний учасник табору мусить мати:  
ü повний сумівський однострій; 
ü власне польове ліжко. 

 
§ Цього року є окрема анкета для реєстрації на Спортовий табір 

 
§ Всі таборовики платять повну оплату таборування.  Знижок для багатодітних сімей, на жаль, 

не можемо пропонувати. 
 

§ Повернення оплати табору: 100% оплати можемо повернути на Ваше прохання не пізніше, 
як чотири тижні до початку даного табору; 50% - до двох тижнів до початку табору; 25% - 
до тижня до початку табору.  Після цього, оплату не повертається. 
 

§ Повна оплата за таборування має бути заплачена до 28-го травня. 



 
 

• Фінанси: Оселя СУМ в Елленвілі дякує Вам за Вашу підтримку.  Неодне покоління сумівців 
таборували в Елленвілі, і надіємося, що майбутні покоління теж матимуть цю нагоду.  Але 
Оселя сьогодні відчуває поважну фінансову кризу, яка змушує Управу приймати нелегкі 
рішення стосовно цін оплати таборів та проживання на Оселі.  Тільки з Вашою фінансовою 
підтримкою зможемо забезпечити Оселю на майбутнє.   

 
§ Всі таборові анкети можна завантажити з СУМнету за адресою:  

www.cym.org/us/ellenville 
 

Із питаннями відносно таборів просимо звертатися до Голови Таборової Комісії, подруги Наді 
Длябога, за адресою EllenvilleCamps@cym.org, або до Крайового Булавного,  друга Николи Луцака, 
за адресою nlucak@cym.org. 
 
Остаємось з пошаною до Вас і сумівським привітом: 
 

Честь України   –   Готов Боронити! 
 

За Крайову Управу СУМ: 
 

 
 
 
Андрій Бігун Никола Луцак Надя Длябога Мирон Приймак 
Голова Булавний Юнацтва Гол. Таборової Комісії Секретар 
 


