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Обіжник ч. 02/09 
 
До Управ Осередків і Зв’язкових СУМ 
У Великій Британії 

 27 січня 2009 
 

СПРАВА: VIII Світовий Злет Дружинників СУМ 
 
Дорогі Подруги і Друзі! 
 
Подаємо до відома реєстраційну інформацію VIII Світового Злету Дружинників СУМ, 
який відбудеться у Ванкувер, Канада, в днях 12-21 лютого 2010.  
 
Реєстраційна вкладка для кожного учасника є приблизно $1,500 канадійських доларів. 
Точна вкладка буде узгоджена в першій частині 2009. Реченці по-етапної сплати 
вкладки учасника Злету подані в канадійських доларах  

• 1-ий реченець: $250 (безповоротний депозит) до 28го лютого 2009р.  
• 2-ий реченець: $500 до 30го квітня 2009р.  
• 3-ий реченець: $500 до 31го липня 2009р.  
• 4-ий реченець: $250 (або баланс коштів) до 31го жовтня 2009р.  

 
Дружинники, бажаючі взяти участь у VIII-ому Світовому Злеті Дружинників СУМ, 
повинні виповнити реєстраційну анкету і вислати доКрайової Управи СУМ для 
узгодження його/її участі. Кожна Крайова Управа СУМ відповідає за реєстрацію 
учасників з їхньої країни. Всі учасники мусять мати дорожнє й медичне страхування. 
Копію дорожнього і медичного страхування необхідно надіслати до організаційного 
комітету за електронною адресою Світової Референтури Дружинників – cy-
druzhynnyky@cym.org  .  
 
Якщо у Вас є питання в цій справі просимо звернутися до організаційного комітету за 
електронною адресою Світової Референтури Дружинників – cy-druzhynnyky@cym.org  
або www.cym.org . 
 

Остаємось з дружнім і СУМівським привітом 
 

ЧЕСТЬ УКРАЇНИ:       ГОТОВ БОРОНИТИ! 
 

За Крайову Управу 
 
 

Богдан Прихідний    Роман Панас 
              голова       діловий секретар 



Circular No 02/09 
(Translation) 

To 
all Branches of the 
Ukrainian Youth Association 
in the United Kingdom 

27 January 2009 
 

ITEM: 8th World Druzhynnyk Zlet 
 
Dear Members 
 
Further to the brief announcement in Circular 23/08, here are the registration details for those 
druzhynnyky wishing to take part in the 8th World Druzhynnyk Zlet in Vancouver, Canada, 
between 12-21 February 2010. 
 
The cost to each attendee will be in the region of C$1,500. The exact price will be announced 
in the first half of 2009. This needs to be paid to the National Committee (Krayova Uprava) by 
the following deadlines: 
 

• 28 February 2009 – C$250 (non-refundable) 

• 30 April 2009 – C$500 

• 31 July 2009 – C$500 

• 31 October 2009 – outstanding balance 
 
Druzhynnyky wishing to take part in the Zlet need to fill in the enclosed registration form and 
send it to the National Committee (Krayova Uprava) for signing off. Each country’s National 
Committee is responsible for registering attendees from its country and collecting monies. 
 
Each attendee must have full travel and medical insurance cover, proof of which should be 
forwarded in due course to the organising committee at cy-druzhynnyky@cym.org .  
 
Further information can be found on the CYM web-site, or by contacting the organising 
committee at cy-druzhynnyky@cym.org 
 


