ВІДЗНАКА ПЛАСТУНА-ПРИХИЛЬНИКА
ім`я та прізвище

курінь

гурток

дата народження

місце народження

дата іменування прихильником

дата початку
виконання вимог на прихильника

телефон
адреса проживання

е-mail
віровизнання (конфесія)

Друже!
Ти вирішив вступити до Пласту — Національної Скаутської Організації України. Що
ж, вітаємо Твій вибір. Гадаємо, що веселе товариство, ігри, праця на користь
суспільства, життя в природі, самозарадність, активність пластунів, їх життєві ідеали
будуть Тобі до серця і Ти залишишся серед нас.
Віримо, що при допомозі друзів ти зможеш запалити у собі вогник завзятості та
впертості у подоланні перешкод, у здійсненні Твоїх задумів у повсякденній праці.
Пластун тим і відрізняється від інших, що він сміливо береться до будь-якої роботи, з
усмішкою зустрічає труднощі і має постійну охоту щось робити для добра свого та
інших.
Тож хай цей вогник не згасає, хай зневіра та сумніви не запанують над Тобою, а Твій
впорядник допоможе Тобі опанувати необхідні вимоги. Звернися також до своїх батьків
— нехай вони підтримають Тебе і Твого впорядника в необхідний момент.

С.К.О.Б.!

Крайова Булава УПЮ

Заява прихильника

2. Розмовляє українською мовою.
3. Має повний пластовий однострій згідно “Правильника
однострою”.
4. Знає до якої парафії належить та бере участь у Літургії.
5. Пояснить що таке Пласт та хто такі пластуни. Знає Три Головні
Обов’язки Пластуна.
6. Вміє по-пластовому привітатися. Знає, як виглядає пластова
відзнака і що вона символізує.

Я,_________________________________________,о біцяю працювати витривало над
моїм характером і знаннями, зберігати і розвивати моє здоров`я і точно виконувати
пластові приписи, щоб заслужити на довір`я друзів-пластунів і пластового проводу та
вирости на користь і славу українського народу.
___________________ ____________
місцевість, дата

1. Закінчив 11 років життя, подав заяву прихильника юнацтва
Пласту

_____________________
власноручний підпис

Заява прийняття в Пласт
Ім’я та прізвище___________________________________________________________
(мама чи тато, опікун)

номер телефону _______________________ е-скринька __________________________
домашня адреса ___________________________________________________________
Знаю загальні ідейні основи і виховну мету Пласту і даю свою згоду на участь мого
сина _________________________________________________ в організації.
Мені відомо, що регулярна участь у пластових заняттях, таборах, акціях є основним
виховним засобом, тому дбатиму, щоб моя дитина завжди могла брати у них участь.
__________________________________________
(власноручний підпис)

7. Візьме участь у щонайменше 6 сходинах свого пластового
гуртка.
8. Візьме участь у мандрівці з гуртком чи куренем.
9. Знає, хто є Опікуном Пласту та хто є патроном свого куреня.
Знає як називається гурток.
10. Знає всіх членів свого гуртка, свого впорядника, курінного та
зв’язкового. Має їхні контакти.
11. Сплатив членську вкладку.
Згода суб’єкта персональних даних
Я, _________________________________ (вказати ім’я прізвище) підтверджую, що
надаю громадській організації МО «ПЛАСТ-НСОУ» (надалі – «Організація») свої
персональні дані та персональні дані моїх дітей. Даю згоду на їх обробку для потреб
Організації. Також підтверджую, що мені відома мета обробки моїх персональних
даних та даних моїх дітей, а саме для їх адміністрування та реалізації моїх прав чи
прав моїх дітей як членів Організації, відповідно до статуту Організації.
____________________________
(власноручний підпис)

