Загальна інформація
Улад Пластунів Новаків та Пластунок Новачок (УПН) (новацтвo) – це перша
виховна спільнота Пласту, тобто спільнота дітей віком 6 до 11. Мета новацтва
є плекати характер згідно з метою та ідейними основами Пласту, щоби новаки
могли полюбити Бога й Україну, пізнати себе і своє довкілля. Організаційними і
виховними частинами в новацтві є рій і гніздо.
Улад Пластунів Юнаків та Пластунок Юначок (УПЮ) це організаційні клітини
Пласту для хлопців і дівчат у віку від 11 до 18 років в яких юнаки і юначки
зорганізовані в гуртках і по куренях.
Діяльність уладів УПН та УПЮ регулюється відповідними правильниками.
Якщо Ви бажаєте, щоб Ваша дитина вступила в Пласт в новацтво чи юнацтво
(УПН чи ЦПЮ), Вам потрібно від імені дитини заповнити заяву встановленого
зразка та подати її особисто до ст.пл. Юлії Мандзюк або надіслати на
електронну адресу:
plastireland@gmail.com

Заяву отримано
Розглянуто
(Заповнюється секретарем)

KАРТА ВПИСУ ДО ПЛАСТУ
Улад Пластунів Новаків / Улад Пластунів Юнаків
ДО: Української Національної Скаутської Органiзацiї ПЛАСТ в Ірландії,

Станиця
Ім'я та прізвище дитини:

First and Second name in Ukrainian

Child's Name and Surname:

Ім’я та Прізвище Англійською

Заява батьків
1. Знаю загально ідейні основи та виховні цілі Пласту й даю свою згоду на вступ

мого сина/моєї доньки до Української Національної Скаутської Органiзацiї Пласт в
Ірландії.

2. Знаю, що передумовою приналежності до Пласту є знання української мови.
Заявляю, що моя дитина знає українську мову та доложу всіх зусиль, щоби вона її
плекала та вивчала.
3. Знаю, що регулярна участь у приписаних заняттях і таборах є основним
виховним засобом та докладу всіх зусиль, щоб моя дитина відвідувала такі
заняття.
4. Зобов'язуюся брати участь у роботі Ланки Батьків (Пластприяту) та вчасно
полагоджувати усі фінансові зобов'язання супроти Станиці.
Дата:

Підпис:

Date:

Signature:

Адреса проживання (латинкою):
Current Address:

Дата народження дитини:
Birthday (day/month/year):

Name
Address

Мобільний телефон дитин (якщо є):
Child's mobile phone (if there is one):

City
Country

Zip Code

БАТЬКИ (ОПІКУНИ):
Parents (Guardians):

Батько:
Father

Мати:
Українською / in Ukrainian

Father:
Батько:

Телефон(и):

Mother:

Українською / in Ukrainian

Mother:
Англійською / in English
Телефонувати в першу чергу (відмітити)

Мати:

Англійською / in English

Телефон(и):
Phone(s):

Phone(s):

Мобільний

Мобільний

Службовий

Службовий

Домашній

Домашній

Mobile

Mobile

Business

Business

Home

Home

Aдреса електронної пошти Матері:

Mother’s e-mail address:

Aдреса електронної пошти Батька:

Father’s e-mail address:

Додатково хочу(-емо) про себе повідомити:
(професія, зацікавлення, вмілості, буду радий бути корисним як, тощо)

Submit by e-mail

Print this form

