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СВЯТО ВЕСНИ 2011 
ВІДКРИТТЯ ОСЕЛІ НА РАУНД ЛЕЙКУ 

 
13-го квітня 2011 

 
 
Дорогі Батьки:  
 
Подаємо Вам інформації про Свято Весни 2011 яке відбудеться на «Оселі» у 

місцевості Round Lake Beach, Illinois від 28-го до 30-го травня  2011р.  Так як Вам 

відомо наша станиця одержала до вжитку «Оселю»  як подарунок від 
щедрих родин власників-вкладкодавців, які 60-ть років тому закупили 
посілість на Равнд Лейку.  Цього року, під час триденного Свята Весни 
рішено гідно відкрити «Оселю» до нашого вжитку. 
 
Запропонована програма та  інформації потрібні до реєстрації, в прилозі. 
Реченець реєстрації, з уваги на зобов’язання повязані з різними 
замовленнями – назначено на 30 квітня 2011.  
 
 

1.  Реєстрація: Кошт участи в Святі Весни виносить $85 від особи- учасники і 
опікуни, без виємку. Оплата включає харчі, відзнаки, побут на оселі та 
сорочинки. Залучені форми (медичні, і т.п.), чек (виписаний на Plast-USA Branch 
#7) просимо вислати до 30-го квітня на адресу: Areta Kuritza, 110 N Home, Park 
Ridge, IL 60089, apema1@aol.com. 

 
 

2. Приїзд/Відкриття: Відкриття відбудеться в суботуч 28-го травня 2011 о 
годю 2:00-ій по полудні, і тому просимо, щоб учасники вже були на оселі і 
до того часу розтаборувалися. Перший страва для учасників свята буде 
перекуска в суботу перед Відкриттям. 
 
3. Рамова Програма Свята: Субота: Спортові Змагання, Вечір 
Самодіяльности, Юнацька Вечірка. Неділя: Юнацькі Зайняття на Barrington 
Teams Course (інформаці в прилозі), Відкриття Оселі, Ватра, Юнацькі 
Зайняття. Понеділок: Закриття. 

mailto:apema1@aol.com
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4. Особистий виряд: Пластуни будуть ночувати під власними шатрами. Прошу 
подбати щоб кожна група мала відповідні палатки (шатра), а кожний 
таборовик: спимішок, матрац, пляшку на воду, відповідний одяг, і т.д. 
Очевидно, кожний пластун зобов`язаний мати повний і приписовий однострій. 
 

5. Вечір Самодіяльности:  В суботу Свята після вечері відбудеться мистецький 

конкурс  т. зв. «Вечір Самодіяльности». Деталі конкурсу в прилозі. 
 
6. Barrington Teams Course: В неділю Свята, юнацтво відбуде зайняття на 
Barrington Teams course в місцевості Barrington, Illinois (доїзд автобусами). 
Про програму Barrington Teams Сourse, подивіться на получення 
http://www.barringtonparkdistrict.org/Programs/pdfs/teams-course.pdf. 
 
7. Опікуни: Кожний курінь має подбати, щоб був один опікун/одна опікунка 
на кожних 10 юнаків або юначок. Опікуни мусять бути на оселі всі три дні 
Свята, без виїмку, i також мають заплатити повний кошт свята.  Опікуни 
будуть ночувати під власними шатрами коло своїх груп. 
 
8. Дальші інформації і докладніший список виряду подамо в наступному 
обіжнику.  

 
 

СКОБ! 
 

                                             Андрій 
     пл. сен. Андрій Коломиєць 
                  2-ий Заступник Станичного 
                                                       Голова Виховного Сектора 

 
Копії:  пл.сен. Роман Завадович-станичний 
            ст. пл.    Антін Дурбак-комендант Свята            
            пл. сен. Катруся Долішна-кошова УПЮ 
            пл. сен. Діяня Іваник 
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