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Ватага Бурлаків організує один лещетарський табір для старшого юнацтва  
(від 15 - 18 років до 25 грудня, 2022). 
 
Табір відбудуться в часі від неділі 25-го грудня до суботи 31-го грудня 2022 р. 
Приїзд у вівторок 25го грудня від 3:30 до 6:00 год. вечором. 
 
 Місце табору:   The Queensbury Hotel 
     88 Ridge St, Glens Falls, NY  12801 
 
 Лещетарські зайняття: Gore Mountain 
     North Creek, NY  12853 
 

Таборова оплата: $1550 + $50 (вписове) = $1600 (амер.) 
   (для обох таборів) чеки виписувати на Plast - Burlaky 

 
Незворотне вписове покриває адміністративні видатки.  Оплата покриває 
приміщення, прохарчування (сніданок та вечерю), транспорт до лещетарських 
теренів, витяги та інструкції лещетарства. 
 

Цього року, число учасників на таборі ДУЖЕ ОБМЕЖЕНЕ! 
 

Зголошення приймаємо в ТАКІЙ ЧЕРГОВОСТІ В ЯКІЙ ПРИХОДИТИМУТЬ ПОВНІ 
АПЛІКАЦІЇ! (Your full *повна* application is considered complete after we have 
received the online application and the scanned supporting documents. For further 
clarification, please see information on our website.) 
 
Карту зголошення можна набути на мережі www.burlakyskicamp.org після 15-ого 
жовтня. 
 
Якщо маєте запити, пишіть на електронну адресу:  BLTApplications@gmail.com. 
Електронна адреса буде перевірена що дня протягом періоду реєстрації. 
 
Пригадуємо що це є пластові табори – ПЛАСТОВИЙ ОДНОСТРІЙ 
ОБОВ’ЯЗКОВИЙ!Просимо відвідати сторінку лещетарського табору на мережі 
щоби одержати додаткову інформацію (таборовий правильник, список виряду, 
т.д.). 
 
Реєстрація на табір відкривається 15 жовтня, і буде відкрита до 1 листопада. Щоб 
повністю докінчити аплікацію, прошу виповнити е-аплікацію; після отримання 
"confirmation email" від адміністрації і щоби завершити аплікацію, просимо 
“scanned files” вислати (медичні форми, «Підпис виховника та Release of Liability», 
«Code of Conduct» та КПС «Waiver and Release of Liabilty») на е-адресу 
BLTApplications@gmail.com. Просимо вписати в Re: (Subject line) ім’я і прізвище 
дитини та слово «Forms». Після 1 листопада, реєстрація завершується  і учасники 
табору будуть вибрані лотерією. Ті що не прийняті на табір в цей момент будуть 
додані до списку очікування (waiting list). 

 

  
Ґоґо Слупчинський 

2022 ЛЕЩЕТАРСЬКИЙ ТАБІР 
ДЛЯ ПЛАСТОВОГО ЮНАЦТВА 
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