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Ім′я і Прізвище Дебютантки _________________________ ____________________________ 
 
Ім’я Батька____________________________________Ім’я Матері_____________________ 

 

Дата і Місце народження_______________________________________________________ 

 

Адреса______________________________________________________________________ 

 

Телефон______________________________________ Е-mail_________________________ 

 

Назва школи___________________________________Кляса_________________________ 
 
Відзначення в Школі__________________________________________________________ 
 
Школа Українознавства де і котра кляса__________________________________________ 
 
Є Членом Відділу Юнацтва СУМ ім. _______________   в____________________________ 

 

Є Членом Роя________________________________________________________________ 

 

Здала Іспит Старшого Юнацтва так______ні_______котрий__________________________ 

 

У Відділі Виконує Функцію______________________________________________________ 

 

Спеціяльно цікавиться_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

В майбутньому хоче бути_______________________________________________________ 

 

Ім’я і Прізвище партнера_______________________________з_______________________ 

 

Партнер є студентом _________________________ 

 

 
Просимо зробити копію цього зголошення та чека і залишити собі. 

 



 
 
 
Вимоги та передумови: 
 
1. Вік - кожна дебютантка мусить мати 16 років життя і не більше як 20 років. 
 
2. Партнер -  кожна дебютантка мусить піднайти собі партнера, який супроводжатиме її 

під час церемонії представлення.  Його вік може бути такий самий як дебютантки, або 
дещо старший. 

 
3. Стрій- кожна дебютантка мусить мати довгу білу сукню, білі вигідні мешти на високих 

обцасах, білі рукавиці.  Партнер мусить мати формальний чорний стрій (white tie tail 
coat).  Пригадуємо всім дебютанткам та їхнім ескортам що формальний  стрій 
та відповідна поведінка їх зобов'язує під час цілого вечора-балю. 

 
4. Батьки дебютантки повинні бути присутні на залі у вечірньому строї (Батько мусить 

мати “tuxedo”). Ласкаво просимо повідомити заздалегідь аранжерів про відсутність 
батька чи мами дебютантки на Балю. 

 
5. Оплата –  $300.00 від пари- включає: 

Вечерю, пам’ятну книжку, квіти, шарфа і знимки.  
Проби церемонії – відбудуться в слідуючі неділі - 23-го та 30-го січня 2005 
року.  Місце і час будуть подані своєчасно. 
 

Проба із батьками відбудеться о год. 11-ій в суботу 5-го лютого, 2005 р. в готелі.  
Комітет Балю зберігає  право скликати додаткові проби, якщо буде потрібно. 

 
Участь у пробах дебютанток і їхніх партнерів обов’язкова. 

 
6. Зголошення – Повну оплату у сумі $300.00, разом із листком зголошення та трьома 

знимками  дебютантки треба надіслати  до 30-го листопада 2004 р. на адресу: 
 

Ukrainian American Youth Assoc. 
National Board 

136 Second Avenue 
New York, NY 10003 

        Attn:  Debyutantka 
 
 

7. Дебютантки та їхні партнери можуть бути також і не-члени СУМ-у. 
    

                     Комітет Балю 
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