Navigare Necesse Est -------- Vivere Non!

Рік Морського Пластування
Сполучені Штати Америки

Обіжник ч.3– Свято Весни
До: Проводу Станиць, Груп, Зв’язкових та Юнаків/Юначок
Албані
Бостон
Боффало
Вашінґтон
Гартфорд

Дітройт
Йонкерс
Кергонксон
Клівленд
Лос Анджелес

Ню Йорк
Нюарк
Пассейк
Рочестер
Сиракюз

Сієтл
Філядельфія
Чікаґо
Та Самітників

Агой Юначки та Юнаки!
1. Дата й місце Свята Весни.
Крайове Свято Весни є частина Року Морського Пластування, яке відбудеться 26-28
травня 2018р. на терені оселі «Heritage Reservation Boy Scouts of America campgrounds» у
Farmington, PA. https://www.lhcscouting.org/about-us/camping/heritage-reservation
Вказівки від Boy Scouts of America:
From Uniontown, PA which is about 25 minutes away from Heritage on US-40 W: The main
address for Heritage Reservation is 300 Heritage Road, Farmington, PA 15437. If your directions
don't take you on US-40 E to Dinner Bell Five Forks Rd, don't use them. (Apple Maps, in particular,
sends you to the wrong destination if you just type in the address.) GPS Address: 2690 Dinner Bell
Five Forks Road, Farmington, PA 15437
•

Directions from Uniontown, PA:
o Take US-40 East toward Hopwood for 14.1 miles
o Turn RIGHT at Dinner Bell/Five Forks Road
o Take Dinner Bell/Five Forks Road for 2.9 miles
o Make a RIGHT turn on Heritage Road.

2. Клич Свята Весни – На Хвилях Моря до Спільної Мети!
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3. Виховна програма Свята Весни:
• Конкуренція між всіми залогами, незалежно від того чи залога бере участь в
загальній конкуренції РМП. Тобто, навіть ті залоги котрі не змагаються в РМП будуть
змагатися підчас Свята Весни.
• Показ знання програми РМП – навіґація, спів/вірші, вузли, Свято Моря, Морське
Пластування, роди суден.
4. Три Головні змагання Свята Весни.
• Тереновий Змаг – змагання між залогами по точках. На кожній точці, члени залоги
продемонструють знання тем РМП.
• Спорт – конкуренція між залогами у різних спортових змаганнях на воді та на суші.
• Теренова Гра – змагання у терені уживаючи знання тем РМП.
5. Конкуренція Свята Весни в програмі РМП
Участь в Святі Весні вимагає участь в Році Морського Пластування. Тільки реєстровані
юнаки/юначки можуть брати участь в Святі Весні.
• Для тих залог котрі беруть участь в конкуренції РМП, точкування на Святі Весни
числиться 35% до загального точкування РМП
• Для тих залог котрі не беруть участь в конкуренції РМП, точкування на Святі
Весни числиться тільки до нагород Свята Весни
6. Команда Свята Весни.
Адмірал (комендант)
Віце-Адмірал (бунчужний)
Контр-Адмірал (писар)

пл. сен. Дам’ян Гандзій, ЧМ
ст. пл. Алек Кузик, ЧМ
ст. пл. Роксоляна Козицька, ЧХ

7. Роля виховників / опікунів від станиць.
Кожна станиця має мати на оселі мінімально одного опікуна (одну опікунку) за кожну
залогу на всі три дні Свята. Тобто, якщо станиця має 3 залох, потрібно мати бодай 3
опікунів. Опікуни таборують з булавою.
8. Ватра.
Кожна станиця (не залога) має приготовити одну веселу точку на ватру. Всі члени
станиці не мусять брати участь але можуть. Ватра не буде частиною конкуренції.
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9. Адміралський Баль.
Підчас Свята Весни буде костюмівка / вечірка, де просимо щоб члени залог вбралися
групово до морської теми з леґенд, фільмів, або казок. На приклад, члени можуть
вбратися яко Пойсайден та його риби, Jason & the Argonauts, Pirates of the Carribean, або
інша група моряків.
10. Водна Програма на Святі Весні.
• Канойки та кораблі – юнаки / юначки будуть на воді у малих кораблях під опікою
дорослих та р’ятівників. Р’ятівничі пояси (life vests) будуть на місці і не треба
привозити.
• Плавання – нема в програмі плавання.
• Р’ятівники будуть присутні кожного разу що юнаки / юначки пускаються на воду.
• Якщо хтось переверне канайку чи корабель, будуть рушники та коци щоб дітей скоро
висушити та огріти.
11. Приїзд та Виїзд.
• Приїзд – Субота, 26-го травня о годині 11-ій рано.
• Виїзд – Понеділок, 28-го травня о годині 12-ій в полудне.
12. Однострій.
Морський Пластовий однострій включає цілком білі скарпетки та тенісівки. Підчас Свята
Весни, юнаки та юначки не повині носити черевики ані штуци / бронзові скарпетки до
однострою. Мати та носити правильний Морський Пластовий Однострій числиться до
точкування.
13. Харчування.
Оселя подбає за харчування. Юнаки / юначки не будуть приготовляти ніяких страв.
14. Реєстрація Виховників.
Опікуни та виховники котрі мають більше від 17 років (тобто, всі котрі мають 18 або
білше років) мусять дотримуватися до правил Child Safety та перейти Background Security
Check свого штату. Пішлемо докладніші інформації окремо.
15. Зголошення Свята Весни.
Станиці, які мають намір брати участь у Святі Весни є зобов’язані зголосити учасників та
виповнити та післати всі форми (registration, release of liability, and medical form) до 1-ого
травня на адресу rmp2018@plastusa.org.
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Можна вислати реєстраційнну форму на адресу:
Stephan Slabicky
105 Deer Hill Ave
Danbury, CT 06810
16. Кошт Свята Весни.
$110 від учасників, $80 від опікунів - включає харчі, відзнаки, сорочинки та нічліг на
оселі. Просимо написати чек на “Plast Chornomortsi RMP” і вислати до 1-ого травня на
адресу:
Roman C. Stelmach
19 Alexandria Road
Morris Twp. NJ 07960
17. Виряд.
• повнии” пластовий одностріи” (білі скарпетки та тенісівки)
• наплечник
• спимішок, матерац
• компас
• рушник
• фляшку на воду
• відповіднии” одяг, дощевик, ліхтарка і.т.д.
• Мобільні телефони, радіо, компютери, телевізори, MP3 та CP3 апарати не будуть
дозволені. Нема на терені табору сиґналу.
• Алкоголь, тютюн, і наркотики є строго заборонені. Ми будемо гостями на оселі
Американських Скавтів і беремо цю відповідальність дуже поважно.
С.К.О.Б! – Доброго Вітру!

пл. сен. Дам’ян Гандзій, ЧМ
Адмірал Свята Весни

ст. пл. Роксоляна Козицька, ЧХ
Контр-Адмірал Свята Весни
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