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Виряд на Табір  Equipment for Camp  
 
 

 

Однострій Для Дівчат 
 

 

Girls Uniforms 
 

• Бронзова спідничка (до колін - не 
міні) 

• Brown Skirt (knee high - not mini) 

• Ясна бронзова блюзка (бежова) • Light Brown Blouse (beige) 
• Бронзові скарпетки (до колін) • Brown socks (knee – high) 

 
 

 

Однострій Для Хлопців 
 

 

Boys Uniform 
 

• Зелена сорочка • Green shirt 
• Зелені короткі штани • Green short pants 
• Зелені скарпетки (до колін)  • Green socks (knee high) 

 
 

 

Виряд 
 

 

Equipment 

• Білизна 2 або 3 пари • Underwear 2 or 3 pairs 
• Три Пари спортових скарпеток • 3 Pairs of socks 
• Мішок до спання, теплий коц і 

подушка 
• Sleeping bag, Blanket and a Pillow 

• Ґумові чоботи  • Pair of Wellington boots 
• Теплий анарак (куртка) і дощовик  • Warm anorak and waterproofs 
• Теплий светер з рукавами • Warm long sleeved pullover/sweatshirt 
• Шнуровані міцні черевики • Strong shoes or walking boots 
• Штани або джінси  
      (запасова спідниця для дівчата) 

• Trousers, Jeans  
      (spare skirts for girls) 

• Хустинки до носа • Handkerchiefs 
• Два рушники, мило, шампунь, 

гребінь, щітка і паста до зубів 
• 2 Towels, soap, shampoo, comb, 

           toothbrush and toothpaste 
• Манашка, горнятко, ложка, вилка і 

ніж 
• Plate, cup, spoon, knife and fork 

• Ліхтарик з запасними батерейками   • Torch plus spare batteries 
• Зошит і перо • Writing pad and pen 
• Пластовий співанник • Scouts song book 
• Кишенькові гроші (1 або 2 фунти на 

день) 
• Spending money ( 1 or 2 pound coins 

per day) 
  

ПЛАСТ 
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Спортовий Виряд 
 

Sportswear 

• Короткі штани • Shorts 
• Купелевий стрій • Swimwear 
• 2 або 3 легкі сорочки • 2 or 3 T-shirts 
• Спортові капці (траінерс) • Pumps or Trainers 
• 2 або 3 пари тонких скарпеток • 2 or 3 pairs of socks 

 
 

 

Речі Які не Можна Привозити до Табору 
 

 

Items not Permitted to Bring to Camp 
 

• Компютерові гри  
           Nintendo DS, PSP) 

• Handheld gaming consoles 
            i.e. Nintendo DS, PSP etc. 

• Радіо (MP3 players) • Radios, MP3 players 
• Свічок • Candles 
• Мобільний телефон • Mobile phones 

 
 
До Уваги Батьків / Note to Parents 
 
Якщо моя дитина пошкодить, або знищить таборове майно, даю свою згоду 
  повернути відшкодування для Пласту. 
 During their stay, if my child causes any material damage to Camp property, I agree to pay  
 full compensation to PLAST Organisation. 
 
 
Адреса Табору / Camp Address 
 
Ukrainian Scouts Camp 
Rangemore 
Trawscoed Road 
Colwyn Bay 
LL29 8LJ 
North Wales 
 
Таборовий Телефон / Camp Telephone Number 
07599 820 764 
 
Цей телефон важний тільки підчас табору. 
Окрім наглих випадків цей телефон можна вживати по 8-ій години вечора. 
The above mobile number is only available during camp. 
Other than emergencies the number can be used after 8pm 


