
 

ПЛАСТ – Національна Скаутська Організація України 
Закарпатська округа   Станиця Ужгород 

 
Зголошення 

на Міжстаничний виховно-вишкільний табір  
1-12 липня 2010 року 

 

 
 

Фото  
3х4 

 
Оцінюється 
творчий підхід 
до вибору фото 

Особисті дані:  

Ім’я та прізвище кандидата/ки: ___________________________________________________   
Повна адреса проживання, індекс: _________________________________________________
_________________________________________________________________________________  
Телефон: дом.(код міста) _____________ _________ моб._______________________ ____________  
E-mail:________________________________ __________________________________________________ 
Дата народження (день, місяць, рік): _______________________________________________  

  Місце навчання: ________________________________________________________________________ 

Пластовий життєпис:  

Дата вступу до Пласту: _______________   Дата пластової присяги: _______________________  
Пл. ступінь: __________________________   Дата іменування: ______________________________  
Станиця: _____________________________   Курінь: ________________________________________  
Гурток: __________________________________________________________________________  

Заява кандидата/ки:  

Я, __________________________________________________, бажаю стати учасником/цею виховно-
вишкільного табору і зобов’язуюсь якнайкраще підготуватись. Якщо мене буде прийнято, 
буду дотримуватись всіх вимог табору та його правильника. 
 

Дата зголошення _____________________   Підпис кандидата:_____________________________  

 

До 10 червня 2010 року необхідно здати своєму виховнику: 

зголошення; 

копію страховки від нещасних випадків; 

копію свідоцтва про народження; 

членську вкладку в розмірі 200 грн. 

медичну довідку здати безпосередньо на таборі 

 

Зголошення здані пізніше враховуватися не будуть!!! 
 

Крізь терни до зірок!!!! 
 



Декларація ознайомлення з ризиками та відповідальністю 
 
Я, що нижче підписався/лась, ознайомлений/на з умовами, в яких буде 

відбуватись пластовий виховно-вишкільний табір (надалі – “табір”), що 
проводиться місцевим осередком  молодіжної організації “Пласт-Національна 
скаутська організація України” “Закарпатська округа Пласту-Національної 
скаутської організації України” (надалі – “Округа”) та розумію, що під час участі 
у таборі буду підлягати наступним правилам: 

 
1. Дані правила діють з моменту реєстрації особи в якості учасника табору 

до моменту офіційного його закриття. 
2. Під час дії даних правил відповідальність за життя та здоров’я учасників 

несе комендант табору на якому вони зареєстровані в якості учасника та на 
території якого вони фактично перебувають. 

 
3. Під час дії даних правил належить:  
 чітко виконувати приписи таборового правильника, наказів коменданта, 

бунчужного, виховника гуртка; 
 зголошувати будь-які проблеми медичного, психологічного чи будь-

якого іншого характеру, що можуть вплинути на фізичний, психологічний або 
моральний стан учасників табору до виховника гуртка або бунчужного табору. 
Будь-які факти, що створювали проблеми учасникам табору, але не були 
зголошені до однієї з вище перелічених осіб до кінця терміну дії даних правил 
вважаються такими, що не мали місця; 

 чітко дотримуватись встановлених правил техніки безпеки під час 
заняття будь-яким видом аматорського спорту. 

 
4. Під час дії даних правил забороняється:  
 пряме чи опосередковане умисне порушення законів України; 
 самовільне використання водного, мандрівного, таборового та іншого 

спорядження, що може тягнути за собою небезпечні для життя, здоров’я чи 
майна учасників табору наслідки; 

 самовільний контакт будь-якого характеру з дикою природою в тому 
числі будь-якими тваринами, птахами, комахами, грибами та рослинами; 

 самовільне споживання води та їжі у невстановлений для цього час без 
дозволу бунчужного табору; 

 самовільне залишення території табору. 
 
 
Я, повністю усвідомлюю наявність елементу ризику у заняттях різними 

аматорськими видами спорту, передбаченими програмою табору, ознайомлений 
з таборовим правильником.  

 
 
 



 
Таким чином, я__________________________________________ дозволяю 

своєму сину/донці _______________________________________ бути учасником 
табору, та звільняю Округу, її керівників, членів, виховників, інструкторів та 
будь-яких осіб в той чи інший спосіб пов’язаних з нею, котрі брали участь у 
підготовці та проведенні табору від будь-якої безпідставної відповідальності, 
включаючи кримінальну, цивільну, майнову та адміністративну, у разі 
спричинення  мені/моїй дитині тілесних ушкоджень або заподіяння їй смерті, 
псування або втрати належного мені/моїй дитині майна, що сталося внаслідок: 
порушення мною/моєю дитиною правил поводження на табору, передбачених 
даним документом,  умисної протиправної дії третіх осіб або дії непереборної 
сили. 

 
 
 
 
Прізвище, ім’я, по-батькові учасника табору: 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Підпис:___________________________________ 

 
 
Прізвище, ім’я, по-батькові батьків (законних опікунів) неповнолітнього 
учасника табору: 
_____________________________________________________________________ 
 
Підпис:___________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Підпис:___________________________________ 
 
 
Контактний номер телефону:____________________________________________ 
Адреса: ______________________________________________________________ 
Ел.адреса: ____________________________________________________________ 
 
 
 
 
Дата заповнення: __ ___________ 2010 року 
 



 
Міністерство охорони здоров’я України 
Найменування закладу 

Код форми за ЗКУД 
Код форми за ЗКПО 
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 
ФОРМА № 101710/ 
Затверджено наказом МЗО України 

МЕДИЧНА ДОВІДКА 
на учня, який від’їжджає в оздоровчий табір 

 
1. Прізвище, ім’я, по батькові _____________________________________ 
______________________________________ Вік_____________________ 
2. Домашня адреса______________________________________________ 
______________________________________________________________ 
3. № школи ___ клас ______ район ________________________________ 
№ поліклініки _________________________________________________ 
4. Стан здоров’я (якщо знаходиться під диспансерним наглядом, вказати 
діагноз )_______________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
5. Перенесені інфекційні захворювання (кір, скарлатина, коклюш, 
паротит, вірусні гепатит, вітряна віспа, дизентерія) __________________ 
______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
6. Проведені щеплення (КДП, проти кору та паротиту) з вказівкою дати 
останніх _______________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
7. Фізичний розвиток ____________________________________________ 
8. Фізкультурна група ___________________________________________ 
9. Рекомендований режим ________________________________________ 
 
 
 
Дата видачі довідки “____” _________________________ 

 
 
 

Підпис лікаря школи або дитячої поліклініки _______________________ 
 
 

ВИРЯД НА ТАБІР 
 
На гурток: 

1. намет 
2. церати (клейонка) – 3 м 
3. линви, діаметр мін 5 мм – 20 м 
4. пилка 
5. сокира 
6. лопата 

 
Особистий: 

1. повний пластовий однострій 
2. вишиванка 
3. дощовик 
4. карімат 
5. спальник 
6. черевики мандрівні 
7. кеди 
8. штани 
9. шорти 
10. сандалі 
11. футболки 
12. светр 
13. куртка 
14. змінна білизна, купальник  
15. шкарпетки, колготки 
16. приладдя до вмивання (рушник, зубна паста, щітка, мило, туалетний 

папір) 
17. головний убір 
18. КЛМН (кружка, ложка, миска, ніж) 
19. фляга 
20. записник, ручка 
21. годинник на руку, ліхтарик та змінні батарейки для нього, сірники 
22. компас, карта р-ну, де проводиться табір 
23. співаник (за наявності) 
24. музичний інструмент (за наявності) 
25. спортивні речі: м’ячі і т.д. (за наявності) 
26. фотоапарат (за наявності) 

 
ВСІ РЕЧІ МАЮТЬ БУТИ КОМПАКТНО СПАКОВАНІ У ВЕЛИКОМУ 

НАПЛІЧНИКУ !!! 
 

НЕСТИ РЕЧІ В РУКАХ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ! ! ! 



ТАБОРОВИЙ ПРАВИЛЬНИК 
 

Окрім усіх точок Пластового Закону учасники повинні дотримуватись  ще й наступних точок: 
1. Провід завжди правий. 
2. Якщо провід не правий, дивись т. ч. 1. 
3. Учасники підкорятись наказам і дорученням проводу табору, інструкторів та гурткових. 
4. Межі табору: площа між річкою, брамою, кухнею, наметами таборовиків, лятриною. 
5. Учасники не користуються радіоприймачами, плеєрами та мобільними телефонами. 
6. Таборовики не грають диском, м’ячем в інший час ніж призначено в програмі дня. 
7. Учасники можуть купатися  тільки в час, визначений на це в програмі дня, і тільки під 

опікою булави табору. 
8. Учасники шанують таборовий інвентар і використовують його тільки з дозволу булави 

табору. 
9. Таборовики не нищать безцільно природу. 
10. Учасники дбають про чистоту наметів, таборової площі, терену табору, місць для 

купання, лятрини . 
11. Учасники не переховують в наметах ніяких харчів. 
12. Таборовики передають усі знайдені речі на терені табору булаві табору. 
13. Учасники зголошують усі захворювання  та травмування булаві табору. 
14. Учасники не виходять за межі табору без окремого дозволу проводу. 
15. Учасники не розпалюють вогню в таборі або поза його тереном без дозволу проводу; не 

вживають відкритого вогню (свічки, сірники) в таборі або за ним. 
16. На таборі дія система наказів-сигналів свистком. Сигнали свистком подаються 

виключно бунчужним. Кожен учасник може використовувати сигнали свистком у 
випадках небезпеки та нагальної допомоги. 

17. Усі інші справи, які не передбачені в таборовому правильнику, будуть подані додатково у 
денних наказах. 

18. За не слухняність, порушення таборового правильника та розпоряджень проголошених у 
денних наказах інші провини проти пластових законів і приписів старшина табору 
застосовуватиме систему таборових пересторог та виключення з табору. 

 
Обов’язки чергового гуртка: 
1. Чистить кухню, лятрину, місце для миття, навколотаборову площу. 
2. Виконує всі доручення бунчужного.  
3. Дбає про порядок у таборі. 
4. Відбуває стійку вночі. 
5. Дбає щоб була вода для полоскання і миття посуду. 
6. Дбає, щоб була вода біля лятрин для миття рук, туалетний папір, мило. 
 
Обов’язки гурткового: 
1. Зорганізовує діяльність свого гуртка. 
2. Дбає за успішність свого гуртка. 
 
Обов’язки стійкових: 
1. Пильнує, що діється навколо і, якщо табору загрожує  небезпека, повідомляє булаву 

табору. 
2. Не впускає і не випускає за межі табору нікого без дозволу коменданта, вітає всіх, хто 

проходить повз нього з таборовиків гаслом стійки. 
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