Подання зголошення учасників на Лещетарський Табір та
Велике прохання від Адміністрації Лещетарського Табору!
Просимо це прочитати уважно.
Минулого року ми перейшли на нову систему «е-аплікації». Основна аплікація є
електронна. Ми не будемо приймати паперові аплікації.
Даємо Вам наперед нагоду приготовити та одержати потрібні підписи від виховників та
медичну форму щоби Ви могли долучити до «е-аплікації».
Як пам’ятаєте, доступ до аплікації - 15-го жовтня.
Просимо роздрукувати долучені форми - 4 сторінок . Рівнож просимо взяти під увагу, що
адміністрація буде принимати медичні форми з цьогорічних окружних таборів (коли
медична перевірка була 6-9 місяців перед початку Лещетарського табору а не з минулого
року). Ці всі форми будете подавати нам як “scanned file attachments”. Просимо висилати
форми як один (1) “attachment”. Ми не приймаємо фотографії/jpegs (i-Phone photos, etc) –
лише pdf attachments. Please limit file size – do not exceed 3 MB.
15-го жовтня 2019 року - день доступу до апікації
1. Просимо вийти на сайт і виповнити «е-аплікацію» (www.burlakyskicamp.org)
2. Ви отримаєте електронне повідомлення від нас, що «е-аплікація» пройшла. Як Ви
не одержите це повідомлення, просимо до адміністрації звернутися при е-адресі
BLTApplications@gmail.com.
3. Після отримання «confirmation email» від адміністрації і щоби завершити аплікацію,
просимо “scanned files” вислати («Підпис виховника та Release of Liability», медичні
форми, insurance card copy front and back, “KPS Waiver and Release of Liability”, і КПС
ЗАЯВА ПОВЕДІНКИ) на е-адресу BLTApplications@gmail.com.
УВАГА! Просимо вписати в Re: (Subject line) ім’я і прізвище дитини та слово
«Forms».
4. Прошу подбати щоби була лише одна «е-аплікація» від кожної дитини. There is no
need for duplicates.
5. Як адміністрація одержить повну аплікацію («е-аплікація» плюс scanned email
attachment) ви одержите повідомлення прийняття від адміністрації.
6. Повідомлення буде вислане в першому тижні листопада. Просимо НЕ
ЗВЕРТАТИСЯ до адміністрації перед тим часом.
7. Просимо вислати оплату за табір до двох тижнів після одержання повідомлення
про прийняття (до 15-го листопада).

