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Обіжник ч. 1/07 
 

До Управ Осередків і Зв’язкових СУМ 

У Великій Британії 
1 січня 2007 

 

СПРАВА: Семінар CYMнeту 
 

Дорогі Подруги і Друзі! 
 

В неділю 18-го лютого 2007 року відбудеться семінар CYMнeт. Семінар буде 

проводитися в Українському клубі в Манчестері. Метою семінару є надання 

членам Спілки Української Молоді у Великобританії відповідної інформації, 
необхідної для побудови веб-сторінок в мережах СУМнет.   

 

Задачі Семінару: 
 

Познайомити членів Спілки Української Молоді у Великобританії з головними 

принципами роботи СУМнету. На семінарі буде зосереднено увагу на створенні 
і управлінні веб-сторінок в мережах СУМнет. 
 

Хто повинен відвідати: 
 

Представники CYMнет в осередках,  майбутні представники CYMнeт і будь-

хто, зацікавлений  в розгалудженні CYMнeт і створені нових сторінок СУМнет. 
 

Переваги 
 

Семінар розпочнеться з теоретичної частини, в якій буде описано структуру 

CYMнeт, і принцип створення  сумнетівської веб-сторінки. Під час практичної 
частини делегати будуть мати можливість отримати перший досвід в створенні 
сторінок для CYMнeт. Делегати отримають підручпик Сумівського веб-майстра.  

 

Реєстрація 
 

Замовлення повинні бути зроблені до 10-го лютого  з оплатою 25 фунтів за 

делегата (платоспроможн до “ Спілки Української Молоді у Великобританії ” ). 

Для реєстрації необхідно заповнити анкету і надіслати разом з оплатою за 

адресою: CYMnet Seminar, 87 Blackburn Street, Salford, Greater Manchester, 

M3 6AS 

 

 

 



Додаткова Інформація 

 

Делегати семінару , які мають можливість, запрошуються користувати їх власні 
комп'ютери. Всім буде надано будь-яку допомогу  в створенні сторінок web для 

CYMнeт. Для більш конкретної інформації завітайте до  www.cym.org/uk або 

надсилайте питання електронною поштою до cymnetgb@cym.org 
 

 

Дружній і СУМівський привіт 
 

ЧЕСТЬ УКРАЇНИ:       ГОТОВ БОРОНИТИ! 
 

За Крайову Управу 

 

 

 

Мартин Химера    Роман Панас 

         СУМнет Референт       діловий секретар 



Circular No 1/07 
(Translation) 

To 

all Branches of the 

Ukrainian Youth Association 

in the United Kingdom 

1 January 2007 

 

ITEM: CYMnet Seminar 
 

Dear Members 

 

On Sunday 18
th

 February 2007 The Ukrainian Youth Association in GB will hold a 

CYMnet seminar. This Seminar will take place at the Ukrainian Social Club in 

Manchester. The seminar is designed to give members of the Ukrainian Youth 

Association in Great Britain an insight into the workings of CYMnet and to provide 

hands on opportunities to build web sites/pages.  

 

Seminar Objectives: 

 

To introduce members of the Ukrainian Youth Association in Great Britain to the 

workings of CYMnet.  The seminar will focus on creating and managing branch 

websites. 

 

Who should attend: 
 

CYMnet branch representatives, prospective CYMnet representatives and anybody 

interested in understanding how CYMnet pages are created and updated. 

 

Benefits: 

 

Delegates will benefit from a theoretical session, describing how CYMnet is 

structured and how a branch page can be created, this will be followed by a practical 

session, giving delegates first hand experience in creating pages for CYMnet. 

Delegates will receive a CYM webmasters booklet.  

 

Registration  
 

Bookings must be made in advance by completing a registration form and sending it, 

with a payment of £25 per delegate (payable to “The Ukrainian Youth Association”), 

to CYMnet Seminar, Blackburn Street, Salford, Greater Manchester, M3 6AS. 

Bookings must be made by Saturday 10
th

 February. 

 

Additional Information 
 

Should delegates have their own laptops or PCs they are invited to bring them, they 

will receive help to configure them for the creation of web pages for CYMnet. For 

more details please visit www.cym.org/uk or e-mail cymnetgb@cym.org 

 


