Положення про порядок організації вишколів для
виховників Пласту
Підставою для проведення вишколів впорядників УПЮ є переслання організаторами
(регіональним, проводом округи або осередку) рекомендованим поштовим відправленням на
адресу Крайової Булави щонайменше за місяць до орієнтовного початку вишколу письмового
зголошення вишколу, яке повинне містити (із врахуванням існуючих напрямних щодо організації
кожного конкретного вишколу зокрема):
• детальні відомості про місце і час проведення вишколу, можливості доїзду, в т.ч. у межах
населеного пункту;
• орієнтовну кількість учасників із зазначенням осередків;
• пл.ступінь, прізвище та ім'я відповідального за організацію побуту, контактні телефони та
адресу;
• письмове зголошення відповідального щодо участі у проводі вишколу в якості інтентанта і
начальника кухні;
• зобов'язання щодо забезпечення належних побутових умов побуту і занять учасників та членів
проводу;
• зобов'язання щодо забезпечення харчування учасників і членів проводу, канцелярських потреб
вишколу, компенсації витрат членам проводу на лікування у зв'язку з погіршенням здоров'я
через невідповідні умови проведення вишколу;
та щонайменше за два тижні до початку вишколу виповнених зголошень учасників відповідно
до встановлених зразків.
Належними побутовими умовами слід вважати:
• наявність окремих приміщень для побуту і занять членів проводу та учасників;
• відповідність приміщень для побуту і занять нормам техніки безпеки (відсутність
пошкоджених меблів, незаізольованих дротів, будматеріалів, наявність стійких та
непошкоджених підлоги, стелі тощо);
• наявність справного освітлення, можливості для провітрювання;
• наявність або можливість постійного доступу до діючого санвузла, проточної води;
• наявність достатньої кількості ліжок, місця для зберігання вишкільного виряду, верхнього одягу та
особистих речей учасників і членів проводу;
• наявність в приміщеннях дверей, які закриваються і відкриваються при потребі (на ключ — за
умови присутності в будинку сторонніх) та щонайменше одної окремої кімнати з дверима для
побуту прово; у.
Температура повітря у приміщенні для побуту і занять впродовж доби не повинна
опускатися нижче 18 градусів за Цельсієм.
Крім того, приміщення для занять повинно передбачати можливість постійного
використання кімнати площею від ... м, яка має:
• мати достатню кількість місць для сидження та 2-3 столи, які можна легко пересувати;
• бути достатньо освітлена (впродовж дня і ввечері);
• мати щонайменше одну порожню стіну без вікон, на яку можна чіпляти наочність або фліп-чарт;
• унеможливлювати телефонні дзвінки, присутність (тимчасову чи постійну) сторонніх людей;
• мати двері, які закриваються і відкриваються при потребі (на ключ — за умови присутності в
будинку сторонніх).
Харчування на вишколі повинно бути триразовим із двома додатковими перервами на "чайкаву". Обов'язковими є щонайменше:
• гаряче пиття вранці і ввечері, а також між заняттями;
• гаряча варена їжа тричі на день;
• чергування страв з крупів, борошна та овочів;
• достатня кількість їжі для всіх учасників і членів проводу та якісне її приготування.
Невиконання вимог щодо організації вишколу, невідповідність зголошення дійсному стану
речей передбачає:
• відмову Крайових Проводів УПН та УПЮ в дозволі на проведення вишколу;
• відміні проведення дозволеного вишколу безпосередньо комендантом вишколу.
Відповідальність за наслідки відмови або відміни вишколу, проблеми, пов'язані з
невідповідним його забезпеченням, покладається на організаторів.

