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До  

Управ Осередків і Зв’язкових СУМ 

у Великій Британії 
 

15 травня 2008 

 

 

СПРАВА: Засідання таборової комісії 
 

 

Дорогі Подруги і Друзі! 
 

Повідомляємо, що в неділю 29 червня 2008 в Тарасівці відбудеться засідання Таборової 
Комісії, яка готує цьогорічні табори. До участи у засіданні запрошуємо зацікавлених 

осіб, як і рівнож усіх осіб, що вже погодилися увійти до складу таборової команди, 

виховного звена та іншої таборової обслуги. Початок точно о год 11:00. Пригадуємо, 

що без повного складу команди і виховників, табори не зможуть відбутися.  

 

За дальшими інформаціями, та щоб повідомити про вашу участь у засіданні (не пізніше 

22 червня), просимо звертатися до подруги Лесі Кохан (тел.: 0161 773 2979 або 

kochans@ntlworld.com), котра  провадитиме засіданням. 

 

 

 

Остаємось з дружнім і СУМівським привітом 

 

ЧЕСТЬ УКРАЇНИ:       ГОТОВ БОРОНИТИ! 

 

За Крайову Управу 

 

 

 

 

Богдан Прихідний    Роман Панас 

              голова       діловий секретар 



Circular No 15/08 
(Translation) 

 

To 

all Branches of the 

Ukrainian Youth Association 

in the United Kingdom 

15 May 2008 

 

ITEM: Camps Committee 
 

 

Dear Members 

 

The next meeting of the Camps Committee will take place in Tarasivka on Sunday 29 June 

2008 to finalise preparations for this year’s summer camps. The meeting is open to interested 

parties and to all those who have already agreed or are still interested in taking part in 

“komanda”, as an educator (“vykhovnyk”) or generally helping out. Kick-off at precisely 

11:00 am. We would like to remind everyone that without a full team of komanda and 

vykhovnyky (to teach, organise sports, arts & crafts, singing & dancing etc) the camps 

will not be able to go ahead. 
 

To inform us of your attendance (no later than 22 June) and for further details please refer to 

Lesia Kochan (tel.: 0161 773 2979 or email  kochans@ntlworld.com),  who will be chairing 

the meeting. 

 

 


