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До членів уладів УПН, УПЮ, УСП, УПС, 
пластприятелів та батьків пластової молоді 
 

Відень, 25 січня 2020 р. 
 
Дорогі подруги та друзі, 
шановні батьки! 
 
Пласт Австрії повідомляє, що від суботи 15 серпня до суботи 29 серпня 2020 р. відбудеться 

ЛІТНІЙ ПЛАСТОВИЙ ТАБІР в Австрії 
для новацтва (діти 7 – 11 років) та юнацтва (діти 12 – 18 років). 

 
ЗГОЛОСИТИСЯ НА ТАБІР МОЖНА ТУТ: 

https://forms.gle/ybRsJsroAF54uy6V7 
 

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН НАДХОДЖЕННЯ ЗГОЛОШЕНЬ: 1 березня 2020 р. 
 
АДРЕСА ТАБОРУ:  
Bundeszentrum Wassergspreng  
Wassergspreng 1 
A-2371 Hinterbrühl/Weissenbach 
 
МІСЦЕВІСТЬ І ТЕРЕН ТАБОРУ 

• Поблизу містечка Хінтербрюль в Нижній Австрії за 20 км від Відня, в мальовничій 
місцевості серед Віденського лісу, посеред пішохідних маршрутів природнього 
парку Фьоренберге 

• Bundeszentrum Wassergspreng - інфраструктура австрійського скаутського центру: 
https://ppoe.at/bzw/ 

• Для новацтва передбачене проживання у будинку в кімнатах по 8 чол. 
• Для юнацтва – проживання у шатрах (на 6-12 ліжок з власними спальниками і 

карематами) на терені скаутського центру 
 
ПРОГРАМА ТАБОРУ І МІСЦЯ ДЛЯ МАНДРІВОК: 

• Традиційні пластові ігри, гутірки та майстерки, теренові ігри та піонірки, співи і 
забави при ватрі 

• Пішохідні мандрівки з великим вибором маршрутів, що починаються від самої 
брами табору 

• Екскурсії до природнього парку Фьоренберге,  до історичних пам’яток, до підземних 
озерних гротів в Хінтербрюлі 

• Зміцнення командного духу під час змагань у канатному парку поруч з табором 
 
Реєстрація учасників табору відбудеться в суботу 15 серпня від 14:00 
Відкриття табору - неділя 16 серпня о 12:00 
Закриття табору заплановано на суботу 29 серпня об 11:00 
 

https://forms.gle/ybRsJsroAF54uy6V7
https://ppoe.at/bzw/


 

 
ПЛАСТ             
АВСТРІЯ 

 

 

Оплата за табір для новацтва та юнацтва становить: 450 € 
 
У вартість входить оплата за програму, нічліг, триразове харчування, транспорт на екскурсії. 
Просимо перерахувати оплату до 15 березня 2020 р. за наступними реквізитами: 
PLAST - Ukrainischer Pfadfinderbund 
AT28 2011 1841 6173 1500 
GIBAATWWXXX 
Betrag: € 450,00 
Nachricht für EmpfängerIn: Sommercamp 2020, [Name] 
 
У разі відмови від участі у таборі після 1 травня 2020 року ми утримуємо 75% відсотків від 
оплати. 
 
Батьки повинні подбати про те, щоб усім дітям перед табором було зроблено щеплення 
проти правця (Tetanus) та проти кліщів (FSME), а також повідомити провід табору про 
алергічні реакції та хвороби дитини. 
Просимо також передати картку медичного страхування (Krankenversicherungskarte/E-Card) 
проводові табору. 
 
За додатковою інформацією просимо звертатися до: 
коменданта табору пл. сен. Оксани Водотики 
тел. +43 664 5812529, E-mail plast.in.austria@gmail.com 
 
 
Провід табору докладатиме усіх зусиль, аби уникнути небезпечних ситуацій, однак не 
може виключити вірогідність нещасних випадків. Просимо зважити на те, що таборування 
серед природи пов’язане з певними ризиками. З огляду на це, просимо всіх учасників 
дотримуватися таборового ПРАВИЛЬНИКА, слухатись таборового проводу, щоб не 
нашкодити собі та оточуючим. 
 
 

До зустрічі на таборі! 
СКОБ! 

 
З повагою, 
за Крайову Пластову Старшину Австрії 
 
 
 
 
пл. сен. Оксана Водотика                                                              пл. сен. Ігор Непийвода 
голова КПС Австрії                                                                           писар 

tel:2011%201841%206173%201500
mailto:plast.in.austria@gmail.com

