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Роверовий Спец-табір 2017 р.

ОБІЖНИК БАТЬКАМ І ТАБОРОВИКАМ
1.

Ціль табору.
Табір разом складає і поважні фізичні вимоги, як і цікаві інтелектуальні розваги.

2.

Для кого цей табір призначений?
Табір створений для юнацтва від 14-и років доброї пластової постави, що готові до довгої щоденної
їзди велосипедом. Численність обмежена до 12 дітей, може 16 якщо знайдуться булави.
Приниматимемо хлопців і дівчат, залежно від доступности булавних обих статей.

3.

Характер табору.
Навіть, що він іншого виду, але це далі є пластовий табір. Сподіватимемо і вимагатимемо
відповідної поведінки й поваги до природи, до суспільства, і один до одного.

4.

Як приготовитись на табір?
Їхати ровером! Найкраще до часу табору бодай раз на тиждень їхати по 20-30 миль.

5.

Які документи виготовлені про табір? Де знаходяться?
Табір має власну веб-сторінку, а саме:
http://plastusa.org/tabory/speciyalizacijni-tabory/21-storinky-na-sajt/tabory/428-roverovij-tabir-2017
Знаходити шляхом: plastusa.org  Табори  Спеціалізаційні Табори  Роверовий Табір
Там документи такі: (а) цей обіжник; (б) загальний план табору: де будемо, що звидимо, куди їдемо;
(в) список загального виряду (на мандрівний табір); (г) список особливого виряду на роверовий
табір; (ґ) карта траси табору, як Google Map; (д) карти парків, що становлять роверову стежку; (е)
реєстраційний формуляр; (є) мечична анкета; (ж) звільнення.
Ці документи багато чого Вам пояснять. Прошу їх скачати й перечитати.

6.

Як виглядає траса?
Західня половина траси – бувша залізниця. Тобто, мимо того, що переїжджатимемо гори Алеґені,
шлях не за надто стрімкий. Друга половина – невживаний канал, перетворений на парк під зарядою
федерального уряду. Сама стежка збудована була для ослів, що колися кораблів тягнули.
Тобто, ми їхатимемо вулицями лиш дуже коротко. Що 5-10 км є село. Доступ до телефонної мережі
добрий.

7.

Де таборується?
Табори побільшості комерційні, і задля безпеки, і задля доступу автом, і щоби юнацтво мало змогу
здушуватися. Таборуватимемо в шатрах (наметах), як на мандрівній прогульці.

8.

Чи діти неситимуть наплечники, поки їдуть ровером?
Ні. Великі (мандрівні) наплечники будуть доставлені до таборів автом, що буде завжди недалеко
групи роверистів. Малі наплечники (наприклад, шкільні) будуть потрібні підчас їзди на зберігання
води, перекусків, дощевика, тощо.

9.

Як відправити й підібрати дитину?
Це остаточно відповідальність батьків. Табір починається вранці, в наступному дні по закінченню
виховно-вишкільних таборів. Це так навмисно зроблено, бо багато родин вже будуть близько
початку табору.
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10. Ровери — привезти чи орендувати?
Оренда ровера на повний тижден виносить около $250. Нового ровера гірського типу можна
закупити за $400. Остаточно рішення залишається батькам, але на опінію організатора, краще або
закупити, або запозичити.
11. Перегляд роверів.
Зараз після збірки відкриття табору відбудеться перегляд роверів. Роверів не в доброму стані
обслуговування не дозволиться на трасу, і батьки змусять або одразу направити (й слід стрінути
групу десь по стежці або того вечора в таборі) або орендувати ровера на місці. Фіскальний
чек/рахунок з роверового магазину може становити доказом обслуговування ровера.
12. Чи насправді потрібен роверовий виряд: велошорти, тощо?
На опінію організатора, якщо бажаєте мати щасливу й задоволену дитину на закриттю табору —
так.
13. Чи насправді потрібні запчастини?
Так. Табір не спроможений везти зі собою всякі їздові камери різного розміру, на різні ровери. Без
закуплених запчастин дитина не поїде.
14. А якщо потрібна направа підчас прогульки?
Є доволі магазинів, і на це матимемо авто. В кошті табору включається завдаток за направи, з якого
невжита частка звернеться батькам після табору.
15. Чи їхатимемо роверами по Вашинґтоні?
Ні. В суботу, коли оглядатимемо музеї, будемо користуватися метром.
16. Процедура реєстрації?
Можна вже реєструватися, щоби замовити місце, але не конечно зразу висилати оплату. Оплати
потрібні до реченця – 8-го липня (початку виховно-вишкільних таборів).
17. Додатки?
Новіші версії цього обіжника можуть випуститися – гляньте час від часу на веб-сторінку. Дата
документа подана в маргінесі.
18. Питання?
pobep@plastusa.org

