
ПОРУЧЕННЯ  ОСЕРЕДКОВОГО 

Своїм пiдписом стверджую, що зголошений 
кандидат в члени УПС: 
є поiнформований про всi передумови його прийняття          
вирiвняв членськi внески за бiжучий рiк та якiнебудь 
залегостi. 
немає нiяких перешкод мiсцевого характеру iз 
прийняттям його до УПС: 
     в ОП-УПС в станицi __________________________ 

 пластуном сенiором далекого вiддалення 

Дата: ___________  

Пiдпис голови ОП-УПС: ___________________________ 

ВАЖЛИВ IШ I  ДАН I  З  ПЛ .  Д IЯЛЬНОСТИ :   (Кандидати з громадянства  залучують життєпис.)  
НОВАЦЬКИЙ   ВИШК IЛ   ЮНАЦЬКИЙ  ВИШК IЛ   

Дата вступу до Пласту: Рiк вишколу: Рiк вишколу:  
мiсцевiсть: Ступiнь впорядника: Ступiнь впорядника:  

Дата вибуття з УСП: Ступiнь гніздового: Ступiнь зв'язкового:  
мiсцевiсть: Iншi вишколи: 

Виконуванi дiловодства в Пластi: 

Теперiшня праця в Пластi: 

Теперiшня громадська праця:  

Причина на перерву в пластуваннi: 

Перевiрено:  ID#_______ 
 пiдпис осередкового УПС  
 вирiвнянi чл. внески 

Прийнято: _________     Ступiнь:      прих.       працi  

  Кандидат подається до сенiорату:  

 з Уладу Старшого Пластунства 
  iз Громадянства - бувший пластун  

   із  Громадянства (нiколи не зложив Пл. Присяги)  

КПС-США/2018Вислати до:   PLAST-KPS    700 Cedar Road, Jenkintown, PA 19046  TEL: 267-287-8334  FAX: 267-287-8384

Iм 'я  i  пр iзвище   
Iм'я i адреса   л а т и н к о ю   (mailing address): 

Дiвоче прiзвище: 

Дата народження: 

Станиця: 

Телефон:           

FAX:            

E-mail:

Родинний стан: 
Вiровизнання: 

Професiя: 

КУРIНЬ: 

  одружений/-на        неодружений/-на 

Заява  кандидат  а
Я ознайомлений/-на iз правильником 
УПС - згiдний/-на виконувати його 
вимоги. Вiдповiдно мойому вiковi 
активнiсть в Пластi та українському 
суспiльному життi зачинатиму, 
щонайменше, вiд зобов'язуючих 
мiнiмальних вимог, схвалених для 
УПС в США . 
Дата: ___________   

Пiдпис: ___________________ 

Email: kps@plastusa.org      
www.plastusa.org 
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