
 1 

СПІЛКА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ 
В АМЕРИЦІ 

 
           КРАЙОВА УПРАВА 

 UKRAINIAN AMERICAN YOUTH 
ASSOC., INC. 

 
NATIONAL BOARD 

 
Telephone (212) 477-3084               Facsimile (212) 505-2577               Email: ky-usa@cym.org 

Mailing Address:  136 Second Avenue,  2nd Floor,  New York,  New York 10003 
 

 
                    Нью Йорк, 17-го квітня 2003 р. 

 

ОБІЖНИК ч.03/09 
 

 
Справа:  Крайовий Мандрівний Табір Старшого Юнацтва 

 
 
 
Крайова Управа СУМ в Америці,  разом з Осередком СУМ в Клівленді, організують дво-
тижневий мандрівний табір старшого юнацтва. 
 
 

Назва табору: Крайовий Старшо-Юнацький Мандрівний Табір 
2003р. 

Час табору: Від 27-го липня до 9-го серпня 2003р. 

Місце таборування: Сумівська оселя “Хортиця” в околиці Клівленду,  
стейт Західня Вірджінія 

Вік учасників: Від 13 до 17 років  

Кошт табору: $500 від особи.  Оплата за табір включатиме нічліг, 
харчування, транспортацію автобусами під час 
таборування, прогульки та екскурсії.  Кошт доїзду і 
поворот домів з Клівленду не є включений! 

Кількість учасників: Обмежено до 80 учасників (включно із командою) 
 
 
Цілі Табору: 

• Дати змогу старшому юнацтву зустрітися, краще запізнатися та поглибити 
дружність з ровесниками з різних Осередків та країн у товариській таборовій  
атмосфері. 

• Дати змогу сумівцям з інших місцевостей запізнати околицю сумівської оселі в 
Клівленді. 

 
 



 2 

Програма Табору включатиме: 
 
Оселя “Хортиця”: 
Приїзд в суботу, 26-го липня 

• Відкриття табору в неділю, 27-го липня 
• Прогульки в околиці Озера Клеймар та Нью Лондон 
• Сумівські та провідницькі гутірки/сесії 
• Закриття в суботу, 9-го серпня 

 
Гори стейту Західня Вірджінія: 

• Мандрівні ескурсії:  мандрівки в національних парках, велосипедні поїздки на 
гірських роверах, гірський сплав (white water rafting), підводне плавання,  
скелелазіння й гірське спускання з шнурами (rappelling). 

 
Транспортація: 
 Доїзд на табір для учасників із східнього побережжя буде координувати подруга 
Ліда Микитин.  Доїзд для учасників зі заходу буде координувати подруга Христя 
Верещак.  Докладні інформації про транспорт будуть подані в наступному 
обіжнику.  Оплата за транспорт буде додаткова і буде подана в наступному 
обіжнику. 

 Учасники, які не бажають їхати на табір організованими групами, мусять самі собі 
організувати транспорт.  Крайова Управа звертається до Осередків щоб помогли у 
координуванні цього транспорту.  Просимо піднайти найдешевший і найкращий 
спосіб доїзду учасників (чи це літаком, автобусами, чи автами).  Якщо учасники 
приїзджатимуть літаками, організаційний комітет подбає про транспорт від і на 
летовище. 

 
Реєстрація: 
 Залучуємо реєстраційну анкету табору. Анкету також можна завантажити із 
СУМнет-у. 

 Просимо подати на письмі, якщо учасник мусить користуватися будь якими 
медикаментами, включаючи назву лікарства, причину вжитку і потрібну дозу. 

 Кількість учасників  є обмежена до 80 осіб.  Тому зацікавлених просимо 
зголошуватись і  вплатити $100 завдатку чимскоріше, але не пізніше як до 15-го 
травня.  Балянс оплати треба вислати до 15-го червня. 

 Реєстрацію і оплату просимо надіслати на адресу Крайової Управи: 
Ukrainian American Youth Ass’n 
National Board – Starsho Yunatski Tabir 
136 Second Avenue 
New York, NY  10003 

 
Таборове Приладдя: 
 Список потрібного виряду буде залучений в наступному обіжнику. 
 На оселях та мандрівках таборовики перебуватимуть в паланках.  Найважніше – 
вигідні, входжені черевики до мандрування (hiking shoes/boots), та великий 
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вигідний наплечник.  Крім наплечника, таборовики можуть принести зі собою ще 
одну торбу (duffle bag) .  З огляду на рід табору та на обмежене місце для 
перевезення баґажу, просимо не привозити валізок. 

 Якщо учасники мають шатро на 2-3 особи, просимо його взяти зі собою. 
 
 
 
Різне: 

• Шукаємо охочих виховників та членів команди до цього табору. 
• Остаточні інформації будуть подані в обіжнику, який вийде з початком місяця 

червня. 
• З  питаннями просимо звертатися до: 

o подруги Ліди Микитин за електронною адресою: LMykytyn@CYM.org або 
за телефоном: 212-473-5751 

o подруги Христі Верещак за електронною адресою: Chrystya7@aol.com 
o друга Ігоря Дячуна за адресою Khortytsia@CYM.org або за телефоном 440-

238-5055 
 

 
 

Остаємось до Вас з дружнім сумівським привітом, 
 

Честь України  - Готов Боронити! 
 

За Крайову Управу СУМ: 

 

 

 

 
Богдан Гаргай 

Голова 
 
                             

                           Христя Верещак 
                            Орг.Реф. - Захід 

Ліда Микитин 
Орг.Реф. - Схід 

 
 

Ірина Лібер 
Секретар 

 
 
Ігор Дячун 
Референт Дружинників 

 
 


