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15-го травня 2012 р. 
До: Управ Осередків СУМ в Америці 
 Крайового Контрольної Комісії СУМ 
 Крайового Товариського Суду СУМ 
 
Справа:  Опитування стосовно Пленуму Крайової Управи СУМ 
 
Дорогі подруги і друзі! Гартуйсь! 
 
Згадуючи про нашу останню зустріч на Крайовому З’їзді, важко повірити в те, що один 
виховний рік вже пройшов. З цією думкою приходить розуміння необхідності планування 
наступного Крайового Пленуму. 

Орієнтовна дата була вибрана на 1-3 березня 2013 року.  Місце? – тут нам потрібна Ваша 
думка. 

У нас виникла можливість провести Пленум у клюбі Club Med Sandpaper Bay на Флориді. 
Місцеве летовище – West Palm Beach Аirport (PBI).  

Кошт виносить $125 від особи за ніч в кімнаті на двох. Плюси, які слід взяти до уваги: 

• Ціна включає все харчування, перекуски, усі напої з часу прибуття у п’ятницю до 
часу відправлення у неділю; 

• Ціна включає усі податки, чайові та грошові винагороди; 

• Якість та вибір їжі з проживанням краще, ніж звичайно на заходах цього типу; 
• Включає конференц-залі та кімнати для сесійних засідань; 
• Теплий клімат; 
• Можливість додати дні – перетворити цю зустріч у короткий відпочинок для вас та 

вашої сім’ї за цю ж оплату $ 125 від особи за ніч 

• Ґольф, теніс, водні види спорту включені в ціні. 
 

Крім того, обов’язковим в цьому готелі є також членський внесок для кожної особи старше 
16 років у розмірі 60 доларів, який  можна використати для особистого відпочинку на цьому 
курорті протягом року.  

Підсумовуючи: 

• $125 від особи за ніч в кімнаті на двох – ніч з п’ятниці на суботу 
• $125 – ніч з суботи на неділю 

• $ 60 – членський внесок 
• $ 25 – реєстраційний внесок за Пленум 

• Загалом: $335 за участь у Пленумі з п’ятниці по неділю 
 



Останні два Пленуми та Крайові З’їзди коштували делегатам приблизно $250 (за реєстрацію 
та проживання в готелі), так що ця ціна є вищою, ніж звичайно в минулому.  Ми порівняли 
ціни на літаки і зійшлися на тому, що вони приблизно співмірні з тими, що делегати 
заплатили в минулому коли доїжджали на Пленуми або Крайові З’їзди. 

Звертаємо Вашу увагу на те, що якщо ми разом вирішимо провести Пленум в тій околиці, за 
правилами курорту вони хочуть від нас зобов’язання через внесення депозиту значно 
раніше, ніж в минулому; ваші делегати змушені будуть зареєструватися в готелі уже цього 
літа, щоб гарантувати місце у березні. 

Оскільки ця пропозиція включає нетрадиційне місце проведення, а також підвищення у 
загальному кошторисі, ми б хотіли, щоб Осередки вирішили чи варто взагалі розглядати цей 
варіант.   Якщо Осередки не схвалюють це місце, ми проведемо цей Пленум у традиційному 
місці, найшвидше, в одному з Осередків СУМ в Америці або на котрійсь Оселі СУМ. 

� -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Прошу зісканувати Вашу відповідь і вислати імейлом за адресою ky-usa@cym.org до 
30-го травня 2012 року. 

Питання до Управи Осередків (або Булав Відділів, у випадку відсутності Осередку на 
даному терені): 

 

Осередом ім. _______________________________ в __________________________________ 

 

Ім’я/прізвище особи, яка виповняла запитник: _______________________________________ 

1. Чи уважаєте, що СУМ повинен провести крайовий Пленум у днях 1-3 березня на 
Флориді (Sandpiper Bay), згідно з вище поданою пропозицією? 

�  Так       �  Ні 

2. Якщо так, Управа зобов’язується вислати не менше ніж _____________________ 
представників/делегатів  (включно з Головою Управи та Булавним Відділу) на 
Пленум. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ми звертаємось до кожної Управи Осередку відправити відповідь на ці запитання до 30 
березня.  Дякуємо за швидкий відгук на це питання.  Крайова Управа прийме рішення на 
підставі Ваших відгуків. 

Остаємось з дружнім сумівським привітом: 

Честь України    –   Готов Боронити! 

За Крайову Управу СУМ: 

   

Андрій Бігун Марійка Краснянська,  Лариса Татаренко  Мирон Приймак 

 Голова Організаційні Референти  Секретар 


