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Нью Йорк, 4-го травня 2002 р.

ОБІЖНИК ч.02/49
До:

Всіх Осередків і Відділів Юнацтва СУМ в Америці
Членів Крайової Управи СУМ
Членів Контрольної Комісії СУМ
Членів Товариського Суду СУМ

Справа: Мандрівний Табір Старшого Юнацтва та Молодих Дружинників
Дорогі Подруги і Друзі,

З нагоди приїзду до Торонто влітку 2002р. Папи Римського, духовного провідника цілої
Католицької Церкви, Крайові Управи СУМ в Канаді та Америці організують спільний
двотижневий табір старшого юнацтва та молодих дружинників.
Дати: від 27-го липня до 10-го серпня 2002р.
Вік Учасників: від 13 до 21 р.
Кошт Табору: $375-400 (амер. долярів) плюс транспорт до Канади. Оплата за
двотижневий табір включатиме ночівлю, харчування, проїзд автобусами під час
таборування, прогулянки та екскурсії. Кошт доїзду до Торонто і повернення додому з
Монреалю не включено.
Кількість Учасників: обмежується до 100 учасників
Цілі Табору:
! Використати приїзд Папи Римського для духовного виховання юнацтва та дружинників
! Згідно із гаслом СУМ “Бог і Україна!” поглибити знання і розуміння українського обряду
й української церкви
! Дати старшому юнацтву та молодим дружинникам змогу зустрітися, ліпше познайомитися
та встановити дружні взаємини з ровесниками з різних осередків та країн
! Провести мандрівки в природу на теренах Канади
Програма Табору:
Табір буде відбуватися в три етапи:
1 - Торонто –
! Початок табору в суботу, 27-го липня, на Оселі “Веселка” біля Торонто о 4-й годині
пополудні
! В неділю, 28-го липня – участь в Богослуженні з Блаженнішим Отцем; відвідання міста
Торонто

4-денне таборування в мальовничих околицях заповідника в Tobermory of Bruce Peninsula,
де учасники матимуть нагоду мандрувати, плавати, пірнати під воду (snorkeling),
відвідувати підземні печери тощо
2 – Оттава ! 2-денна прогулянка до Оттави, історичної столиці Канади
! Відвідання канадського парламенту, музеїв та участь у вечірньому Ottawa Ghost Tour
!

3 – Монреаль ! 3-денна прогулянка канойками по річці в околицях Mont Tremblant
! Екскурсії по місту Монреалю, де відвідають старий Монреаль, Катедру Notre Dame, St.
Joseph’s Oratory тощо.
Транспорт:
! Учасники з Америки матимуть можливість добиратися на табір і назад автобусом, який
виїжджатиме з Оселі СУМ в Елленвілі. Автобус від’їжджатиме з Елленвілу на Оселю
СУМ “Веселка” (Торонто) в п’ятницю увечері, 26-го липня, о 9-й годині. B суботу, 10-го
серпня, aвтобус від’їжджатиме з Оселі СУМ “Верховина” (Монреаль) приблизно о 2-й
годині пополудні і приїде на Елленвіл приблизно о 12-й ночі. Оплата автобуса буде
додатковою, розмір якої буде подано в наступному обіжнику.
! Учасники, яким не вигідно їхати на Оселю СУМ в Елленвіл, мусять самостійно
добиратися в Канаду і назад. Крайова Управа звертається до осередків за допомогою у
координуванні доїзду. Просимо допомогти знайти найдешевший і найліпший спосіб
доїзду учасників (чи літаком, чи автобусами, чи автомобілями). Якщо учасники
приїжджатимуть літаками, організаційний комітет забезпечить транспорт від/на летовище.
Реєстрація:
! Долучаємо реєстраційні списки на табір. Ці списки також можна дістати на СУМнеті.
! Просимо письмово повідомити, якщо учасник мусить користуватися будь-якими
медикаментами, зазначивши назву медикаментів, причину вживання і потрібну дозу.
! Нагадуємо учасникам з Америки привести відповідні документи, що засвідчують особу
(паспорт, права їзди тощо.) Документ мусить мати фотографію.
! Кількість учасників з Канади та Америки обмежуються до 100 осіб. Тому заохочуємо
зацікавлених чимскоріше вписатися і заплатити $100 завдатку, але не пізніше, як 30-го
травня. Баланс оплати треба вислати до 15-го червня.
! Реєстрацію і оплати висилати за адресою Крайової Управи:
Ukrainian American Youth Ass’n
National Board – Canada Camp
136 Second Avenue
New York, NY 10003
Таборове спорядження:
! Список необхідного спорядження долучено до обіжника.
! На оселях таборовики перебуватимуть в паланках. Під час прогульок в Tobermory і Mont
Tremblant, таборовики будуть ночувати у шатрах. Найважливіше – зручні, входжені
черевики для мандрування (hiking shoes/boots), та великий зручний наплечник. Крім
наплечника таборовики можуть взяти з собою ще одну торбу роду duffle bag . З огляду на
тип табору та на обмежене місце для перевезення багажу, просимо валізок не привозити.
! Якщо учасники мають шатра на 2-3 особи, просимо їх привезти з собою. Організаційний
комітет на сьогоднішній день не має достатньої кількості шатер.

Різне:
! Шукаємо охочих виховників та членів команди до цього табору. Табір обіцяє бути
цікавим і залишитися унікальним спогадом вашого життя.
! З питаннями просимо звертатися до подруги Ліди Микитин за електронною адресою:
lmykytyn@cym.org або за телефоном: 212-473-5751.

Остаємось до Вас з пошаною і сумівським привітом,
Честь України!

Готов Боронити!
За Крайову Управу СУМ

Юрій Наконечний
голова Крайової Управи
Залучення:
-Таборовий виряд
-медична анкета
-реєстраційна анкета

Ліда Микитин
Організаційний Референт

Ірина Когут
Секретар

