ВІДЗНАКА ПЛАСТУНА-ПРИХИЛЬНИКА

ім`я та прізвище

курінь

гурток

дата народження

місце народження

дата початку проби

дата іменування

Друже!
Ти вирішив вступити до Пласту — Національної Скаутської Організації України. Що
ж, вітаємо Твій вибір. Гадаємо, що веселе товариство, ігри, праця на користь суспільству,
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 виховник
допоможе Тобі опанувати необхідні вимоги. Звернися також до своїх батьків — нехай вони
підтримають Тебе і Твого виховника в необхідний момент.

С.К.О.Б.!
Крайова Булава УПЮ

Закінчив 11 років життя, подав заяву прихильника юнацтва Пласту з відповідними дозволами батька/матері (опікуна/опікунки) та доданою копією свідоцтва
про народження.
2. Розуміє та вміє розмовляти українською мовою. Пояснить важливість плекання української мови пластунами. Ходить до української школи або школи
українознавства чи на курси українознавства.
1.

3.

Має пластовий однострій відповідних кольорів (пластову сорочку, шорти/спідницю, штуци, берет, пояс).

4.

Має пластовий посібник УПЮ та користується електронними посібниками для
юнацтва, наприклад www.proba.plast.te.ua

5.

Знає, які є друковані чи електронні видання для УПЮ. Розповість в гуртку
корисну інформацію, яку там почерпнула.

6. Знає і дотримується Трьох Головних Обов’язків Пластуна.

7.

Пояснить свою віру в Бога. Вміє заспівати хоча б дві важливі молитви своєї
конфесії. Вміє заспівати традиційні пластові молитви «Отче наш» та «Царю

8.

Знає, що таке Пласт, мету організації та її коротку історію.

9. Вміє по-пластовому привітатися.
10. Візьме участь у щонайменше 6 сходинах свого пластового гуртка та в одній

одноденній прогулянці гуртка чи куреня.

11. Знає, як виглядає пластова відзнака і що вона символізує

12. Знає, хто є патроном Пласту і свого куреня.
13. Знає всіх членів свого гуртка, членів курінного проводу, свого впорядника та

зв’язкового. Вміє з ними швидко сконтактувати.

14. Платить членську вкладку із власного заробітку.

