Комісія Cвяткувань 100-ліття Пласту
Обіжник ч.8 –
1 грудня 2010

Святкування 100-ліття Пласту в Україні
Два етапи –
Етап #1 - від 10- серпня до 18- серпня :
Програма – Етап #1






табори по зацікавленнях,
мандрівки в різних реґіонах України,
Переведення пробігу Україною
День Пластової Присяги,12-го квітня, 2012 ( скоординовано зі всіма краями)
Злет пластунів в Києві

Етап #2. - від 18-го серпня до 24-го серпня – місто Львів - ЮМПЗ
Програма – Етап # 2:
Ювілейне відкриття ЮМПЗ на площі Ринок.
А. Програма УПЮ буде складатись з загально таборових заходів, трьох бльоків







Екскурсії по замках Львівщини
Етнографічні зайняття у Шевченківському гаю у Львові
Козацькі забави
Пластовий Фестиваль, ярмарок
Виступи поодиноких груп з пластових осередків
Одиничні зайняття
Б. Програма УПН:





Один великий табір, об’єднаний леґендою в 4 підтабори різних напрямків:
мистецький, історичний, екологічний, спортовий.
Конкурси малюнків, фото, відео і казок.
Мистецький фестиваль талантів.

В. Програма УПС і УСП ( які не задіяні у інших ділянках програми УПЮ і УПН):






Участь у святковій конференції*.
Денні екскурсії Львовом (історія, мистецтво, музеї, театри).
Одноденні автобусні мандрівки історичними, культурними та духовними місцями
Галичини.
Круглі столи (Конґресові теми).
Одноденна мандрівка на „Сокіл” (можливо).

Участь у відміченні Свята Незалежности
Урочисте закриття

Слідкуйте на мережі за дальшими інформаціями !

*

Святкова Конференція з Нагоди Століття Пласту

Підчас другого етапу ЮМПЗ, 22-го або 23-го серпня, 2012 р.
відбудеться у Львові одноденна святкова конференція з нагоди
століття Пласту. Конференція заплянована на дві сесії. На
ранню сесію будуть запрошенні президенти України, голови
українських церков, Начальний Пластун і український історик з
доповіддю про місце і значення Національної Скавтської
Організації Пласт в розвитку українського народу, діяспори і
незалежної держави. Рання сесія проходитиме під почесним
проводом Головної Пластової Булави.

В другій, пообідній сесії понад 20 визначних вихованців
Пласту виступлять з короткими відповідями на поодиноко
підготовані запити пластового юнацтва і новацтва. Між
запрошеними пластунами будуть представники різних галузей

суспільства: духовенства, науки, уряду, політики, медицини,
війська, журналістики, мистецтва, бізнесу, спорту, шоу-бізнесу,
банкірства, і т.д. Після коротких виступів, старші пластуни
проведуть зі запрошеними гостями довші інтерв’ю, які будуть
записані на відео і поміщені в Інтернеті. В пообідній сесії будуть
несподіванки з участю пластунів на залі. Пообідня сесія
проходитиме під почесним проводом голів Крайових Пластових
Старшин України і діяспори.

пл. сен. Роман Гриців

Діловод П’ятого Пластового Конґресу і
Підготовчого Комітету Святкової Конференції

