Концепція крайових таборів Пласт - НСОУ.
(на основі рішень МРСК від 7-8 грудня 2002 р.Б., Положення про Крайову Таборову
Комісію, Положення про порядок зголошення та критерії перевірки пластових таборів)
Дефініція. Крайовим Пластовим Табором є спеціалізаційний табір, чи табір з
спеціальним завданням, організований Крайовим пластовим проводом.
1. Статус крайового табору.
Статус "крайового пластового табору" надає КПР з подання Булави УПЮ
організаторам таборів, що мають тяглість впродовж останніх 3 років, усталену- виховну
програму, в останні 3 роки чітко подавали зголошення і звіти з таборів. Крім того
організатори подали до Булави УПЮ:
• обгрунтування мети і завдань табору;
• детальну виховну та рамову програму табору, а також детальні плани занять з
кожної таборової ділянки;
• склад команди та орієнтовний провід табору.
Комендант чи заступник коменданта табору, що претендує на статус крайового,
повинні мати ступінь в КВ УПЮ, та успішно перейдені вишкіл ЛШ/ШБ і крайовий вишкіл
таборових провідників. Комендантом крайового пластового табору може бути дійсний член
Пласту віком від 21 року.
Статус "крайового пластового табору" не є постійним та потребує щорічного
потвердження.
2. Процес потвердженння статусу.
Організатори пластового табору, котрий претендує на статус крайового, подають до
Булави УПЮ (до 1 листопада) заявку на проведення табору - якщо статус здобувається, то
документи викладені у п. 1; а якщо потверджується, то зміни та доповнення до вищезгаданих
документів. Разом з заявкою подається кошторис табору та перелік необхідних матеріалів.
Булава УПЮ перевіряє подані документи та виносить на КПР пропозицію про затвердження
пластових крайових таборів на наступний рік (грудень попереднього року).
3. Порядок зголошення табору.
До 1 березня поточного року необхідно зголосити до Булави УПЮ запланований табір,
якщо він пройшов затвердження статусу на КПР, із зазначенням.
а) проект назви табору, дати проведення
б) окресленням учасників (стать, вік, пл. ступінь, кількість учасників)
в) програми табору (загальної, з розбиттям по днях)
г) проводу табору (пластова і професійна кваліфікація, праця на інших таборах,
виховна діяльність в Пласті)
д) інформації про місце таборування.
При дотриманні комендантами або організаторами пластових таборів усіх передумов,
зясованих у "Положенні про порядок зголошення та критерії перевірки пластових таборів".
КПР з подання Булави УПЮ реєструє та надає дозвіл на проведення зголошеного табору,
після чого з комендантом підписується угода на проведення табору.
4. Організація табору
Булава УПЮ, на основі зголошень таборів, розробляє єдину Карту зголошення
учасника крайового табору, та разом з інформацією-анонсом усіх крайових таборів не
пізніше 1 квітня розсилає по осередках та подає її в офіційному друкованому органі. Карти
зголошень приймаються до 1 червня, систематизуються та до 10 червня передаються
комендантам таборів. Проводи таборів опрацьовують списки, перевіряють кваліфікації та
висилають усім кандидатам запрошення або вмотивовану відмову, кінцевий список

пересилається до КПС. 1 липня Голова КПС затверджує списки учасників крайових таборів.
Замінити члена старшини табору, попередньо зголошеного, можна не пізніше, як за
місяць до проведення табору. Після підписання угоди організатори не можуть змінити місце
проведення, дату проведення та добрати інших, окрім поданих КПС, учасників. - подати це в
угоду і комендантом.
Вкладка учасників крайових таборів визначається рішенням КПС та є однаковою для
всіх таборів. На крайових таборах є обов'язкове страхування юнацтва.
5. Перевірка табору
Крайова Таборова Комісія (КТК) перевіряє діяльність крайових таборів. При перевірці
табору члени КТК звертають увагу на:
а) наявність медичних довідок в учасників та медичних книжок у членів проводу
табору. Наявність страхування в учасників
б) наявність дозволу батьків у учасників табору
в) рівень медичного забезпечення табору
г) санітарно-гігієнічний стан табору і навколотаборової площі
д) якість харчів та умови їх зберігання
є) харчовий план табору та детальне меню на кожний день
є) виконання умов екологічного таборування
ж) технічне забезпечення табору (умови проживання, технічне устаткування,
спільний таборовий виряд)
з) комендант табору на прохання членів КТК представляє програму табору. Члени
КТК мають право просити членів ланки інструкторів представити плани занять
і) дотримання рамового порядку дня на таборі
ї) дотримання членами проводу своїх функціональних обов'язків, викладених у
пораднику "Пластові табори"
й) ведення таборових книговодств (інтенданта, писаря, лікаря, коменданта і
керівника виховної програми)
к) наявність необхідних дозволів від лісництва, пожежної охорони, міліції,
санстанції, місцевих органів влади та ін.
л) стан таборовиків: моральний, емоційний, фізичний тощо.
Якщо при перевірці пластового табору будуть виявлені значні порушення порадника
"Пластові табори" та угоди на проведення табору, КТК представляє його організаторів
Крайовій Пластовій Раді з метою застосування до них системи пластових пересторог.
6. Звітування.
Після проведення пластового табору, для його затвердження комендант зобов'язаний
подати звіт вказаного зразка до КПС.
КПР з подання КТК затверджує проведення пластового табору за умови дотримання
даного положення та порадника "Пластові табори".
7. Прикінцеві положення.
Усі питання не врегульовані у Концепції вирішуються Крайовим Проводом Пласту.

