Реченець зголошення:

Зголошення

26-го травня 2009р.

Члена Команди

Ukrainian American Youth Association
Attention: Oksana Bodnar

на літні табори СУМ
Оселя в Елленвілі, Нью-Йорк

406 River Road
Bogota, NJ 07603
First Name:

Last Name:

Ім'я:

Прізвище:
Адреса:
Дом. телефон:

Мобільний телефон:

Дата народження:

ел. пошта (e-mail):

Член Осередку СУМ ім.

в

Назва Роя:

Мій Виховник:

Скільки відбутих Вишкільних Таборів?

коли?

Скільки відбутих таборів, як
член Команди? Подайте
функції, роки і роди таборів:
Закінчені курси або
цертифікація:
Зголошуюся до
участи в таборах:

CPR

First Aid

Інше: ___________________ (прилучити фотокопію)
Обозний

Бунчужний

Писар

Інше...

Табір Суменят
Табір Гусенят
Переходовий

Впорядники
виповняють іншу
анкету!

Відпочинковий
Практичний
Спортовий
Мистецький/Кобзарський
Вишкільний

Володію українською мовою:

Відмінно

Підтверджую, що цей кандидат є  активним

Дуже добре

Добре

Слабо

Не розмовляю

 не-активним членом Осередку СУМ в _____________

Рекомендую кандидата до команди
цьогорічного табору.

В даний час, не можу рекомендувати кандидата на
функцію в команді цьогорічного табору.

__________________________________________
Голова або Головний Виховник Осередку

____________________________________________
Голова або Головний Виховник Осередку

I, the undersigned candidate and parent/guardian, understand that I am liable for all costs related to, but not limited to, damages caused by my child, or for additional
costs incurred by the UAYA as a result of my child’s actions, be they intentional or unintentional (e.g. telephone, damages, kiosk, etc.) I give the UAYA the right and
permission to copyright, and/or use, and/or publish photographic portraits, pictures, or likenesses of my child depicted during his/her stay at camp, through any media,
including, but not limited to newspapers and/or the Internet and, for art, advertising or any other lawful purpose. I give permission for my child to leave the premises of
the UAYA Camp as part of any field trips that are part of the camp program. Furthermore, I understand that for any unbecoming conduct (including, but not limited to,
using or possessing alcoholic beverages, narcotics, controlled substances or tobacco products) my child will be expelled from camp, at the absolute discretion of the
management, Camp Director and/or Medical Director. My child has been made aware of the rules and regulations of the UAYA Camp in Ellenville and I and my child
agree to abide by them. We understand that final approvals of all applicants will be made only after individual recommendations from Vyshkilnyj Tabir and
your Oseredok are received.

______________________________________
Підпис Кандидата
Signature of Candidate

______________________________________
Підпис Батька/Матері (якщо малолітний/-на)
Signature of Parent or Legal Guardian

