
 

 

 

 

 

 

 

 

Табір - «Всі ми діти твої, Україно!» 

 

4-17 серпня, 2008р. 

Київська Область 

 

АНКЕТА 

Особисті Дані 

Ім’я та Прізвище 

 

 

 

Дата народження  

 

Адреса 

 

Тел. (домашний)  Тел. (мобільний)  

Е-пошта  

Сумівські Дані 

Осередок  

Дружина (і ступінь)  

Країна  

Діяльність в осередку (чим 

займаєтесь) 
 

Кількість відбутих Вишкільних 

таборів   
 

Кількість відбутих юнацьких таборів:     

а) як юнацтво 

               б) як впорядник 

               в) як виховник   

 

Чи пройшов(ла) семінари для 

виховників? Коли?   
 так   ні 

Щоб зробити табір справді цікавим, нам важливо познайомитися з Тобою ближче. В цій анкеті задається ряд 

запитань, пов'язаних з табором. Вибери, будь-ласка, ті варіанти відповіді (можна декілька), які Тобі підходять 

або дай свої відповіді. 

В таборі я хочу 

 

 

 

 

 

 

Ukrainian Youth Association 

Спілка Української Молоді 
World Youth Committee – Світова Референтура 

Дружинників 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Від табору я очікую 

 

 

 

 

 

 

Я вмію: 

 грати на музичних інструментах  

 грати в спортивні ігри  

  придумувати вірші та оповідання  

 малювати      танцювати        співати 

 шитим            вишивати 

 робити вироби із бісеру       

 проводити інші ручні заняття ____________________________ 

Ким ти хотів(ла) би бути на таборі? 

 

 членом команди (ким саме) ______________________________ 

 виховником 

 впорядником 

 інструктором співу 

 інструктором спорту 

 проводити ручні роботи 

 інше __________________________________________________  

Віза 

Я потребую запрошення від КУ СУМ в Україні, щоб 

отримати українську візу 
 так   ні 

Підписи 

Учасник Голова Осередку СУМ Голова КУ СУМ 

   

Світовий Конґрес Українців 

Світовий Конґрес Українців (СКУ) відбувається в Києві від 20-22го серпня, 2008р. Світова Референтура Дружинників 

СУМ заохочує всіх Дружинників, зокрема ці, котрі будуть в Україні на Табір - «Всі ми діти твої, Україно!», брати 

активну участь в СКУ. Якщо Ви зможете залишитися на СКУ, прошу подати наступні інформації. 

Я залишаюся на СКУ  так   ні 

Я потребую нічліг після табору 
 так, я потребую нічліг від ____________  до  

____________ 
 ні 

Віза 

Я потребую запрошення від КУ СУМ в Україні, щоб 

отримати українську візу 
 так   ні 

Підписи 

Учасник Голова Осередку СУМ Голова КУ СУМ 

   


