
 
 

 
Процес зголошення на ЮМПЗ 2017 – другий тур* 

 

    Учасник               / Батьки КПСи ОргКомітет 
 

 
 

01. лютого 2017 

 

 перечитує: 
► Таборовий 

правильник 
► Список виряду 
► Офіційну декларацію 

про згоду 
 

  
● разом з дитиною 

перечитують:  
 ► Таборовий правильник 
 ► Список виряду 

 ► Офіційну декларацію 
про згоду згоду 

 

  

     ● спільно виповнюють: 
    ► онлайн-анкету через google forms 

    ► виповнюють і підписують Форму П  

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 
 
 
 
Референти при КПСах 
перевіряють чи дійшли: 
► онлайн-анкети 

► Форма П  
 

 
 
 
 
 
 
 
► Копія онлайн-анкети 

    
Вибирають учасників  

за порядком надходження 
зголошення  

зі своїх кандидатів  
 

 
 

  Звіт про кількість 
зголошень 

 

    Розподіл вільних мість 
 
 
 

      

 
 

  Оголошення про 
приймання 

 

 

 Зголошений   

     

 отримав місце не отримав місце   

     

 переплачує вкладку список очікування   

     

28. лютого 2017 Реченець оплати    

     

    

  поповнюють список, якщо будуть лишні місця 

 
* Зголошення, які були доставленні перед 15. січнем всі є приймані! 

/  



Другий тур зголошення на ЮМПЗ буде проводитись за допомогою google forms в нижче 

поданий спосіб: 
 

1. На нашій сторінці ВЖЕ Є поміщені: 

 Короткий формуляр зголошення „Форма П“, для підпису учасника і батьків 

(UMPZ2017_FormaP.PDF)  

 Офіційна декларація про згоду, яку вимагає німецьке законодавство 

(UMPZ2017_Zhoda.PDF)  

 Таборовий правильник (UMPZ2017_TabPrav.PDF)  

 Додаткові вимоги кожного краю: 
 

www.umpz2017.de/kps-australia 
www.umpz2017.de/kps-argentina 
www.umpz2017.de/kps-uk 
www.umpz2017.de/kps-canada 
www.umpz2017.de/kps-eu 
www.umpz2017.de/kps-polska 
www.umpz2017.de/kps-usa 
www.umpz2017.de/kps-ukraine 
www.umpz2017.de/plastovi-hrupy 

 
 

2. 01. лютого 2017 на нашій сторінці буде поміщений: 

 Новий Лінк на google forms зголошення  
 

 Учасник заповняє анкету google forms свого краю (кожний табір матиме власну форму, всі 
лінки до всіх форм будуть подані на нашій веб-сторінці). Це електронне зголошення 
отримують КПСи напряму (тобто як тільки учасник його заповнив). Копії всіх зголошень 
автоматично також отримує ОргКомітет. 

 

Зголошення будуть прийматися за порядком надходження, тобто хто 
перший зголоситься матиме місце!!! 

 

 Після заповнення онлайн-зголошення учасник роздруковує „Форму П“, де письмово 
підтверджує, що  
   а) заповнив онлайн-зголошення в google forms 
   б) згідний з таборовим правильником  
   в) приймає декларацію про згоду, як подано в UMPZ2017_Zhoda.PDF;   
    → „Форму П“ підписують учасник і батьки. 

 Учасник висилає особисту „Форму П“ (факсом, поштою або і-мейлом) до референта 
ЮМПЗ при КПСтаршині свого краю. 

 Rеференти ЮМПЗ перевіряють:  

→ чи заповнена онлайн-форма через google forms  

→ чи надійшла „Формa П“  
 
Якщо обидва пункти полагоджені, тоді зголошений отримує статус „кандидата на ЮМПЗ 
2017“, але ще не є прийнятим.  

 
3. Після отримання онлайн-форми через google forms: 

 КПСи повідомляють зголошеним кандидатам, чи їх прийнято. В такому разі вони 
отримують статус „кандидатів-учасників“. 

 Якщо їхнє зголошення надійшло після тих, які побовнили місця, кандидати попадають на 
список очікування. 

 Якщо всі місця на табір будуть заняті, онлайн-зголошення буде закрите. 
 

http://www.umpz2017.de/kps-australia
http://www.umpz2017.de/kps-argentina
http://www.umpz2017.de/kps-uk
http://www.umpz2017.de/kps-canada
http://www.umpz2017.de/kps-eu
http://www.umpz2017.de/kps-polska
http://www.umpz2017.de/kps-usa
http://www.umpz2017.de/kps-ukraine
http://www.umpz2017.de/plastovi-hrupy


 
 

4. До 28.  лютого 2017р.: 

 Кандидати-учасники пересилають оплату за ЮМПЗ 2017 своїй КПСтаршині. Щойно після 
оплати ЮМПЗ 2017 кандидат-учасник офіційно отримує статус „учасника“ ЮМПЗ 2017 . 

 Реченець на оплату є 28. лютого 2017р.! 

 Щойно після оплати ЮМПЗ 2017 кандидат-учасник офіційно приймається на ЮМПЗ 2017 і 
таким чином отримує статус „учасника“ ЮМПЗ 2017 . 

 

5. 01 березня 2017: 

 ОргКом з КПС-ми узгоджують остаточний список всіх учасників ЮМПЗ. 

 Якщо всі місця не будуть заповнуті – поченться третий тур. 
 

Якщо учасник з яких-небудь причин відмовить свою участь в ЮМПЗ 2017, край сам 
відповідає за поповнення місця. Якщо не знайдеться ніхто зі свого краю, референти між 
собою домовляються. Якщо хтось короткостроково відмовить (місяць до ЮМПЗ), OргКомітет 
коштів не повертає. 

 


