
СПІЛКА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ 

В АМЕРИЦІ 
 

           КРАЙОВА УПРАВА 

 UKRAINIAN AMERICAN YOUTH 

ASSOC., INC. 
 

NATIONAL BOARD 

136 Second Avenue, 2nd Floor,  New York, New York 10003     Telephone: +1.212.477.3084      Email: ky-usa@CУM.org 
 

 

 

Нью Йорк, 1-го серпня 2012 р. 

 

До: Управ Осередків СУМ в Америці 

Справа: Табір Дружинників СУМ 2012 

 

Дорогі Подруги і Друзі – Гартуйсь! 

 

Референтура Дружинників повідомляє що від 31-го серпня до 2-го вересня 2012 

р. під час 61-го Всеамериканського Маніфестаційного Здвигу СУМ на Оселі в 

Елленвілі, відбудеться 5-ий Табір Дружинників СУМ під назвою «УПА Йде 

Вперед». 

 

Цьогорічний табір розпочнеться в п’ятницю о годині 9:30 вечором Апелем,  в 

таборових сорочках, при Трибуні, (збірка – 9:15).   В суботу відбудеться 

багатогранна програма на тему «70-ть річчя заснування Української 

Повстанської Армії», та включатиме практичні поради для проведення 

дружинниками СУМ  юнацького таборування – теренова гра, спів, 

майстрування, тощо. Інші теми  включатимуть інформацію про  сучасну 

політичну ситуацію в Україні,  ролю українців в діяспорі, а головно членів СУМ у наших громадах. Табір 

має на меті не тільки передати учасникам знання про історію УПА, але вказати як ми, як дружинники 

СУМ, можемо виконати наші завдання в нашх Осередках у різних стягах Дружинників -  Виховників, 

Суспільників, Ратників, Міжнародників та Культурників. 

 

 Участь в таборі відкрита для ВСІХ Дружинників (18-49 років життя) 

 Всі учасники  зобов’язані брати активну участь у програмі табору в суботу, та у недільній 

програмі (Служба Божа, Маніфестаційна програма, дефіляда Осередків). 

 Всі учасники табору повинні мати повний сумівський однострій.  Додаткові частини однострою 

можна замовити в канцелярії КУ за адресою   ky-usa@cym.org  

 Всі  учасники повинні виповнити залучену анкету і надіслати до Референтури Дружинників за 

адресою us-druzhynnyky@cym.org – ДО 25-ГО СЕРПНЯ 

 

Реєстраційні Кошти: 
 Учасникам табору  пропонується нічліг на таборі який виноситиме  $25.00 від 8.31 до 9.3. 

Крім цього кожний учасник вплачує реєстраційну суму у висоті $20.00, що включає таборову 

сорочку, сніданок та перекуску в суботу, та матеріяли табору.  Крім цього кожний учасник 

табору вплачує кошт вступу на Оселю. 

 

Референтура Дружинників  закликає всі Осередкові Управи розреклямувати цю імпрезу та заохотити 

своїх членів до численної участи, включно із Осередковими Референтами Дружинників СУМ.   За 

додатковою інформацією просимо звертатись до Референтури Дружинників за адресою us-

druzhynnyky@cym.org. 

Остаємось з дружнім сумівським привітом: 

 

          Честь України      –      Готов Боронити! 

 
За Крайову Управу СУМ: 

                                                                          
Андрій Бігун  Іванка Браєн /Надя Длябога      Мирон Приймак 

Голова Референти Дружинників            Секретар 

mailto:ky-usa@cym.org
mailto:us-druzhynnyky@cym.org
mailto:us-druzhynnyky@cym.org
mailto:us-druzhynnyky@cym.org

