
ВОСЬМИЙ КУРІНЬ У.П.С.  
ІМ. ГРИГОРА ОРЛИКА 

52-а ОРЛИКІЯДА 
8-го і 9-го листопада, 2014 р. 

на оселі УН Союзу Союзівка 

Кергонксон, НЙ 

 

Орликівський Хутір Нова Хортиця 

Гемпстед, НЙ  

11 вересня, 2014 р. 

  ОБІЖНИК ч. 2 /ОРЛ. 2014 

До Проводу Станиць і юнацьких частин: 
Албані 

Бостон 

Боффало 

Вашінґтон  

Вінніпеґ 

Гартфорд 

Дітройт 

Едмонтон 

Йонкерс  

Кергонксон 

Клівленд 

Лос Анджелес 

Монтреал 

Ню Йорк 

Нюарк 

Пассейк 

Рочестер 

Сиракюз 

Сієтл 

Торонто 

Філядельфія 

Чікаґо  

 

Детальні інформації про Орликіяду: 

 Кошт (за особу): 

o Двомісне розміщення (double occupancy): 

o $100 за нічліг і харчування в суботу та неділю  

o $35 додатково за нічліг в п’ятницю і снідання в суботу  

o $10 додатково за снідання в суботу (без нічлігу в п’ятницю) 

o Одномісне розміщення (single occupancy): 

o $125 за нічліг і харчування в суботу та неділю  

o $50 додатково за нічліг в п’ятницю і снідання в суботу  

o $10 додатково за снідання в суботу (без нічлігу в п’ятницю) 

o Реєстрація: $25 (включає кошт сорочки) 

o Щоб зарезервувати кімнати, просимо зв’язатися прямо зі Союзівкою: (845) 626-

5641.  

 Реєстрація почнеться в суботу, 8-го листопада, о 8:00 год. ранку в головному будинку 

в бібліотеці.  

o Опікун реєструє загін, підтверджує склад загону, здає медичну форму (Emergency 

Medical Consent Form) для кожного учасника (доступна на сайті Орликіяди: 

www.orlykiada.org) і лагодить реєстраційні кошти загону.  

o Сорочинки для учасників та виховників роздаються при реєстрації. Просимо, щоб 

більші загони вислали учасника, щоб допомогти нести сорочинки. 

 Перевірка одностроїв та знання Гимну Орликіяди відбудеться в суботу, 8-го 

листопада, о 10:00 год. ранку в залі.  

o Всі члени загону мусять мати повний і правильний пластовий однострій. Кожне 

порушення приписів в однострою вплине на точкування (під категорією “Пластова 

постава”). Щоб доповнити однострій, просимо відвідати пластову крамницю: 

http://plastusa.org/index.php?Itemid=369. Під час перевірки одностроїв будемо 

перевіряти знання Гимну Орликіяди. Обов’язково вивчити Гимн!  

http://www.orlykiada.org/
http://plastusa.org/index.php?Itemid=369


 Відкриття відбудеться о 10:30 год. ранку.  

 Закриття відбудеться в неділю, 9-го листопада, приблизно о 12:30 год. пополудні.  

Пригадуємо: 

 Зголошення: Просимо зголошувати участь до 30-го вересня до комендантки, пл. сен. 

Ліди Рижій: bulava@orlykiada.org. 

 Кандидати на Гетьманича/Гетьманівну: Обов’язково надіслати заяву (доступна на 

сайті Орликіяди) до 30-го жовтня: bulava@orlykiada.org.  

 

Щоб одержати додаткові інформації про Орликіяду, просимо відвідати сайт 

www.orlykiada.org або зв’язатися зі булавою Орликіяди по електронній пошті: 

bulava@orlykiada.org.  

Очікуючи Вашої відповіді та дружньої співпраці. 

Здоровимо нашим: 

 

С.К.О.Б.!  ОТЧИЗНА ЗОВЕ! 

 

пл. сен. Ліда Рижій, Орл пл. сен. Богдан Копистянський, Орл 

Комендантка  Курінний 

mailto:bulava@orlykiada.org
mailto:bulava@orlykiada.org
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