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Обіжник ч. 5/11 
 
До Управ Осередків і Зв’язкових СУМ 
У Великій Британії 
  21 лютого 2010 

 
СПРАВИ: 1. Засідання організаційних референтів 
  2. Засідання таборової комісії 
 
 
Дорогі Подруги і Друзі! 
 

1. Засідання організаційних референтів 
 
Повідомляємо, що в неділю 13 березня 2011 у Тарасівці відбудеться засідання 
організаційних референтів, щоб підготовити цьогорічний Крайовий Здвиг, 
Тарасівський Базар і розглянути інші організаційні справи. До участи у засіданні 
запрошуємо осередкових організаційних референтів та зацікавлених осіб, які 
готові помогти. Початок точно о год 10:00. Засіданням буде провадити 
Організаційний Референт при Крайовій Управі, подруга Анна Карпинець, до 
котрої і треба зввертатися за дальшими інформаціями 
(hanya.karpy@btinternet.com ), та повідомити про вашу участь у засіданні. 
 

2. Засідання таборової комісії 
 
Повідомляємо, що в неділю 13 березня 2011 у Тарасівці відбудеться засідання 
Таборової Комісії, яка готує цьогорічні табори. До участи у засіданні запрошуємо 
зацікавлених осіб, які готові увійти до складу таборової команди, виховного 
звена та іншої таборової обслуги. Початок точно о год 12:30. Засіданням буде 
провадити голова Таборової Комісії, подруга Анна Федечко, до котрої і треба 
зввертатися за дальшими інформаціями (anna@satisis.co.uk), та повідомити про 
вашу участь у засіданні. 
 

Остаємось з дружнім і СУМівським привітом 
 

ЧЕСТЬ УКРАЇНИ:       ГОТОВ БОРОНИТИ! 
 

За Крайову Управу 
 
 
 

Богдан Прихідний                                            Роман Панас 
           голова                                                     діловий секретар 
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Circular No 5/11 
(Translation) 

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

21 February 2011 
 

ITEMS: 1. Meeting of Events Coordinators 
  2. Meeting of Camps Committee 
 
Dear Members 
 
1. Meeting of Sports Reps 
 
The next national meeting of CYM Events Coordinators will take place in Tarasivka 
on Sunday 13 March 2011 to conduct preparations for this year’s Krayovy Zdvyh, 
Bazar and to discuss other organisational issues. The meeting is open to all local 
CYM Events Coordinators (orhanizatsiyni) and interested parties prepared to help. 
Kick-off at precisely 10:00 am. The meeting will be chaired by the National 
Committee Events Coordinator, Anna Karpynec, who can provide further information 
(hanya.karpy@btinternet.com ). Please also inform her of your planned attendance. 
 
2. Meeting of Camps Committee 
 
The next meeting of the Camps Committee will take place in Tarasivka on 13 March 
2011 to conduct preparations for this year’s summer camps. The meeting is open to 
interested parties who are interested in taking part in “komanda”, as an educator 
(“vykhovnyk”) or generally helping out. Kick-off at precisely 12:30 pm. The meeting 
will be chaired by the Head of the Camps Committee, Anna Fedechko, who can 
provide further information (anna@satisis.co.uk). Please also inform her of your 
planned attendance. 
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