CПІЛКА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ
UKRAINIAN YOUTH ASSOCIATION - UNION DE LA JEUNESSE UKRAINIENNE
VEREINIGUNG DER UKRAINISCHEN JUGEND - ASOCIACION JUVENIL UCRANIA

СВІТОВА УПРАВА - WORLD EXECUTIVE

6-го лютого 2009р.
До:

Членів Світової Управи СУМ
Крайових Управ СУМ

Справа:Світова Конференція Виховників

Гартуйсь, Подруги та Друзі!
Світова Виховна Рада Спілки Української Молоді запрошує виховників
СУМ з Вашого терену до участі у Світовій виховній конференції, яка
відбудеться 1-3 травня 2009 року на терені Канади в Осередку СУМ в
Сeйнт Кетеренс, Онтаріо.
Щоб взяти участь у Світовій конференції виховників необхідно:
1. Заповнити реєстраційну анкету учасника (дивись дадодаток);
2. До кінця березня 2009 року надіслати реєстраційну анкету
учасника до канцелярії КУ СУМ Канади за електронною адресою
ky-canada@cym.org;
3. Замовити квитки на транспорт та місця ночівлі;
4. Бути готовим під час реєстрації сплатити реєстраційний внесок в
сумі $160,00, що покриває харчування, товариську зустріч та
квиток на відзначення 60-ліття Осередку СУМ в Сeйнт Кетеренс;
5. Кожен учасник конференції, який бажає брати участь в оглядинах
околиці Ніяґара, сам відповідальний за кошт цієї прогулянки. В разі
недостатньої кількості зголошень, ця екскурсія не відбудеться.
Програма конференції та необхідні приготування до участі в
конференції
1. Просимо ознайомитися з програмою Світової Конференції
виховників (див. додаток);
2. Всім головам Крайових Виховних Рад підготувати звіти по
наступним точкам:
• скільки діючих Осередків на Вашому терені
• стан юнацтва загально й по Осередках (в катеґоріях:
суменята, молодше юнацтво, старше юнацтво)
• стан виховників по ступенях;
• стан інших стягів дружинників по ступенях;
КРАЙОВІ УПРАВИ – NATIONAL EXECUTIVES
Арґентина – Австралія – Бельгія – Канада – Естонія – Франція – Німеччина – Велика Британія – Україна – Сполучені Штати Америки
Argentina – Australia – Belgium – Canada – Estonia – France – Germany – Great Britain – Ukraine – United States

• список членів виховної ради з їх електронними адресами –
копію передати голові Виховної Ради;
• які роди таборів відбулися літом 2008 і скільки було
учасників; які табори плануються на літо 2009 р.
• які роди семінарів відбулися в 2008 і скільки було учасників;
які заходи плануються на 2009 р.
3. До 17 квітня 2009 року надіслати звіт на електронну адресу
jendzjowsky@shaw.ca;
4. Просимо всі осередки привезти не менше 100 копій виховних
матеріалів (тема виховних матеріалів вияснена в програмі
Конференції) для забезпечення ними всіх учасників конференції й
голів Крайових Виховних Рад під час проведення Ярмарку
виховних матеріалів.
Як замовити собі нічліг?
Кожний терен безпосередньо може замовити собі нічліг за
поданими нижче контактами, наголосивши, що це для конференції
Спілки Української Молоді – Ukrainian Youth Association
Days Inn St. Catharines/Niagara
QEW at Lake Street, Exit 46
89 Meadowvale Drive,
St. Catharines, Ontario L2N 3Z8
Telephone: +1 905 934 5400
Fax: +1 905 646 8700
Email: inquiry@daysinstcatharinesniagara.com
Web: www.daysinnstcatharinesniagara.com
Якщо маєте питання відносно нічлігу просимо в цій справі
тримати контакт з подр. Танею Чолій в Осередку Сeйнт Кетеренс – її
електронна адреса: bcholy@cogeco.ca.
По всіх питання Світової конференції виховників звертайтеся за
електронною адресою jendzjowsky@shaw.ca
Сподіваємося, що на виховній конференції буде нагода краще
познайомитись, обмінятися успіхами та продискутувати спільні наші
справи.
Залишаюсь з пошаною та сумівським привітом
Честь України – Готов Боронити !

Ірина Єндрієвська
Голова Світової Виховної Ради

