
St Volodymyr Ukrainian Catholic Eparchial/Український Католицький Епархіяльний Табір Святого Bолодимира 
Camp Application - Please read carefully and fully fill out the form then send it to the address provided below (2 pages).  

Camp Start Time: Friday July 3rd at 7:00PM Camp End Time: Sunday July 12th 2015 2:00PM  
 

Українська католицька Єпархіальне / Український Католицький Епархіяльній Табір Святого Bолодимира 
Аплікаційна форма- Будь ласка уважно прочитайте і  заповніть форму, потім відправьте за адресою, вказаною нижче (2 сторінки) 

Початок табору: п’ятниця, 3 липня о 19:00       Час закінчення: неділя,  12 липня о 14:00  

 

 

Send Forms and Cheque to: 
Відправте форму та чек за адресою: 

327 Sumner Lane 
Saskatoon S7L 7L9 
 

www.stvolodymyrcamp.com 
stvolodymyrcamp@gmail.com 

  

 

Contact Information 
Контактна інформація 

This camp is for ages 8-14 
Цей табір для віку 8-14 

Participant Name 
Ім'я учасника 

 Age 
Вік 

 Gender 
Стать 

 

Address 
Адреса 

 Birthdate 
День Народження 

 

City/Province 
Місто/Провінція 

 Postal Code 
Поштовий Індекс 

 

Full Name of Participants Parents or Legal Guardian 
Повне ім’я батьків або опікуна 

 

Parents Phone Number 
Номер телефону батьків 

Home 
Домашній 

 Cell 
Мобільний 

 

Parent’s E-mail Address 
Батьківський адрес електронної пошти 

 
 

Other Adults Authorized to pick up your child 
Інші дорослі, що уповноважені забрати вашу дитину 

 

T-Shirt Size 
Розмір футболки 

 Youth Small    Youth Medium   Adult Small  Adult Medium  Adult Large  Adult XLarge 
Юнацький малий    Юнацький середній  Дорослий малий    Дорослий середній   Дорослий великий     Дорослий  екстра великий 

Ukrainian Language 
Українська мова 
 
 

 None (не володію)  Beginner (початковий рівень)  Intermediate (середній рівень) 
 Fluent (вільно володію) 
Comments: 
Коментарі: 

Medical Information 
Our camp has a well equipped first-aid station, staff trained in first aid, as well as a doctor on call and only 20 minutes away from the nearest 

hospital. Safety is a priority! You will be responsible to pay for any medications purchased for your child during camp. (Example:Benyryl or 
antibiotics) 

Медична інформація 
Наш табір має добре обладнаний медпункт, підготовлений персонал для надання першої допомоги, а також лікар за викликом,  в 20 

хвилинах їзди до найближчої лікарні. Безпека понад усе! Ви несете відповідальність, за оплату ліків, придбаних для вашої дитини під час 
табору. (наприклад: Бенадріл або антибіотики) 

Health Card Number 
Номер медичної картки 

 

Family Doctor 
Сімейний лікар 

 

Medical Information (Will you be taking any medication at camp? Allergies? Other Info?) 
 Медична інформація (Чи будете ви приймати будь-які ліки в таборі? Алергія? Інша Iнформація?) 

 
 

Dietary Information (Vegetarian? Vegan? Lactose Intolerant? Other info?) 
Дієтична інформація (Вегетаріанець? Веган? Непереносимість лактози? Додаткова інформація?) 

 
 

In a case we are not able to contact the legal parent or guardian, who should be the second person we call? 
У випадку, якщо ми не в змозі зв'язатися з батьками або опікуном, інша особа до якої ми можемо звернутись? 
Emergency Contact Name 
Контактна особа в надзвичайній ситуації  

 

Emergency Contact Phone Number 
Контактний номер телефону в 
надзвичайній ситуації 
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Payment: (Please mail cheque or money order with this form. Camp Fees must be included with the application form) 
Оплата: (Будь ласка, надішліть чек або грошовий переказ.  Оплата за табір повинна бути додана з реєстраційною формою) 

 Camp Fee (оплата)   $250.00 
Cheques or money order payable to "St. Volodymyr Eparchial Camp", which can be post-dated to May 15, 2015 

Cancelation Fee: In case of unforeseen circumstances that your child will not attend camp there will be a $25 administration fee that 
is non-refundable. 
 
Чек або грошовий переказ виписаний на “ St. Volodymyr Eparchial Camp”, мусить бути датований та виписаний не пізніше  
15-го травня, 2015. 
Оплата за скасування: Адміністративна плата у вигляді $25, що не підлягає відшкодуванню, у разі виникнення 
непередбачених обставин і ваша дитина не зможе бути присутньою в таборі. 
 
Volunteers 
St Volodymyr Camp relies on its adult volunteers to make it a success. Please make below which area you can contribute whether it 
be a kitchen helper or night security. 
 
Волонтери 
Для того щоб табір св. Володимира пройшов успішно, ми покладаємось на добровольців. Будь ласка, перегляньте нижче 
подану інформацію, та визначтесь,  як і де ви можете зробити свій внесок, чи то помічником на кухні,  чи в нічній охороні. 
 
Lunch Preparation/Clean Up 10:30-1:30 – Підготовка до обіду/Прибирання 10:30 – 13:30 

Sat July 5 Sun July 6 Mon July 7 Tues July 8 Wed July 9 Thu July 10 Fri July 11 Sat July 12 Sun July 13 
Суб. 5 липня Нед. 6 липня Пон. 7 липня Вівт. 8 липня Cер. 9 липня Четв.10  П’ят. 11 Суб. 12 Нед.13 

         

 
 Supper Preparation/Clean Up 4:30-7:30 – Підготовка до вечері/ Прибирання 16:30 – 17:30 

Fri July 4 Sat July 5 Sun July 6 Mon July 7 Tues July 8 Wed July 9 Thu July 10 Fri July 11 Sat July 12 
П’ят. 4 липня Суб. 5 липня Нед. 6 липня Пон. 7 липня Вівт. 8 липня Cер. 9 липня Четв.10  П’ят. 11 Суб. 12 

         

 
Night Security 9:00 PM – 7:00 AM – Нічна Варта 21:00 – 7:00 

Fri July 4 Sat July 5 Sun July 6 Mon July 7 Tues July 8 Wed July 9 Thu July 10 Fri July 11 Sat July 12 
П’ят. 4 липня Суб. 5 липня Нед. 6 липня Пон. 7 липня Вівт. 8 липня Cер. 9 липня Четв.10  П’ят. 11 Суб. 12 

         

 
"Make new friends but keep the old" Cabin Assignments 
Please specify if there are any children you want your child to bunk with during camp. We will accommodate each child bunking with 
at least one person on their list. In order for children to practice their social skills and meet new friends your child may have to sleep 
in a different cabin than some of their best friends. This is one of many ways camp encourages new friendships. 
"Познайомся з новими друзями, але не забувай старих"  Завдання та Призначення будиночку 
Будь ласка, вкажіть нижче,  з ким би ви хотіли, щоб ваша дитина, проживала в будиночку під час проведення табору. Ми 
постараємося задовольнити кожну дитину. Для того, щоб діти розвивали свої соціальні навики і знайомилися з новими 
друзями, вашій дитині, можливо, доведеться спати в іншому будиочку, окремо від друзів. Це один з багатьох способів 
заохочення до нових знайомств з новими друзями. 
 
 

I would like my child to share a cabin with: 
Я бажаю, щоб моя дитина проживала в будиночку з: 
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Legal Release & Responsibility to Pay for Damage 
I understand that the purpose of St. Volodymyr Ukrainian Catholic Eparchial Camp is to provide an opportunity for youth to 
experience God through nature and companionship of others. I understand that my child will have the opportunity to experience 
Ukrainian language and culture during the camp along with games, religious activities, hikes, sports, arts and crafts, camp fires, 
water activities and other common summer camp activities. 
 
Юридичний реліз та Відповідальність, щодо оплатити за пошкодження та завдані збитки 
Я розумію, що призначення Українського Католицького Епархіяльного Табору Святого Bолодимира, надати можливість 
молоді, пізнавати Бога через природу та спілкування з іншими. Я розумію, що моя дитина буде мати можливість 
ознайомлення з українською мовою та культурою, під час проведення табору,  разом з іграми, походами, релігійною 
діяльностю, спортом, мистецтвом і ремеслом, запаленням багаття, розвагами у воді та  
іншими цікавими заходами в літньому таборі. 
 
I agree not to make a claim or file a lawsuit against St Volodymyr Ukrainian Catholic Eparchial Camp if my child is injured while 
participating in this Programme, unless there has been gross negligence on the part of St Volodymyr Ukrainian Catholic Eparchial 
Camp. 
 
Я зобов'язуюсь не пред'являти чи подавати позов проти Українського Католицького Епархіяльного Табору Святого 
Bолодимира у випадку, якщо моя дитина, отримає травму протягом участі в цій програмі, за винятком, якщо не було грубої 
недбалості з боку Українського Католицького Епархіяльного Табору Святого Bолодимира. 
 
My child and I understand that camp participants are expected to conduct themselves in accordance with local laws and camp rules. 
If my child engages in inappropriate behaviour he / she may be sent home before the end of the Programme at the camp director's 
discretion. I agree to collect my child from camp, at anytime at the camp director’s discretion, and to cover costs associated with 
such trip. I also agree to pay for any damage or injury caused by my child. 
 
Моя дитина і я розуміємо, що учасники табору, повинні вести себе відповідно до законів та правил табору. Якщо моя дитина 
буде поводити себе неналежно, він / вона може бути відправлена додому до закінчення програми, на розсуд директора 
табору.  Я погоджуюсь, забрати свою дитину з табору, в будь-який час по рішенню директора табору, а також, покрити всі 
витрати пов'язані з цією поїздкою. Я також згоден відшкодувати будь-які збитки або пошкодження, що були спричинені 
моєю дитиною. 
 
Permission to use Images, and Art or Written Work 
I agree that St Volodymyr Ukrainian Catholic Eparchial Camp may use and publish photographs, written work or video created as 
part of participation in this Camp Programme for use in the production of promotional materials including web pages and Facebook 
Pages. These items may be used and published with the participant’s first name. Unless my specific parental consent is obtained, 
participants will not be identified by full name. 
 
Дозвіл на використання фотографій, відео, мистецьких та письмових робіт 
Я погоджуюсь на те, що Український Католицький Епархіяльний Табір Святого Bолодимира може використовувати та 
публікувати фотографії, письмові роботи або відео, створені в рамках участі цієї програми табору, для використання у 
виробництві рекламних матеріалів, включаючи веб-сторінок чи Facebook сторінок. Ці роботи можуть бути використані та 
опубліковані з ім'ям учасника. За винятком, якщо батьківська згода не буде отримана, учасники не будуть ідентифіковані 
повним ім'ям. 
 
Permission to Swim 
Дозвіл на плавання 
I give my child permission to participate in swimming and other water activities. My child's swimming ability: 
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Я даю дозвіл своїй дитині, брати участь у плаванні та інших водних видах спорту. Рівень навиків плавання моєї дитини: 

Swimming Ability/Рівень Плавання 
(Please Check One/Будь ласка виберіть одне) 

None/ немає Basic/Початковий Good Swimmer/ 
Добрий плавець 

   

 
Permission to attend excursion 
St Volodymyr Campers will participate in an excursion to Pike Lake Provincial Park by charter bus. During the excursion they will 
participant in activities like swimming, beach time, nature walk, mini golf and waterslides. 
 
Дозвіл для участі в екскурсіях 
Табірці Святого Володимира зможуть взяти участь в екскурсії до Пайк-Лейк Провінційного парку чартерним автобусом. Під 
час цієї екскурсії, вони зможуть брати участь у різних видах діяльності, таких як плавання, проведення часу на пляжі, 
прогулянки природою, міні-гольф та водні гірки. 
 
 
Signatures 
As proof of: 
- Permitting my child to participate in the camp; 
- Authorizing St Volodymyr Camp personnel to provide consent for medical treatment 
- Permission to Use of Images, and Art or Written Work 
- Permission for my child to swim 
- Permission to attend excursion 
I have signed this document on the date stated immediately below. 
Дозвіл брати участь в екскурсіях 
Табірці Святого Володимира зможуть взяти участь в екскурсії до Пайк-Лейк Провінційного парку чартерним автобусом. Під 
час цієї екскурсії, вони зможуть брати участь у різних видах діяльності, таких як плавання, проведення часу на пляжі, 
прогулянки природою, міні-гольф та водні гірки. 
 
Підписи, як доказ: 
- Дозвіл на участь у таборі моєї дитини; 
- Авторизувати персонал табору св. Володимира для надання медичних послуг у випадку потреби  
- Дозвіл на використання фотографій, відео, мистецьких та письмових робіт 
- Дозвіл на плавання для моєї дитини  
- Дозвіл брати участь в екскурсіях 
Я затвержую цей документ своїм підписом, за датою зазначеною нижче 
 

Signature of both Parents or Legal Guardians 
Підпис обох батьків або законного опікуна 
 

(Day / Month / Year) (День / Місяць / Рік) 

 
Please send Completed Application and cheque (made out to St. Volodymyr Eparchial Camp) to: 
Будь ласка відправте заповнену форму разом з чеком про оплату ( чек повинен бути виписаний на ім’я  St. Volodymyr 
Eparchial Camp) до: 
Camp Registration 
C/O Elaine Koshman 
327 Sumner Lane 
Saskatoon S7L 7L9 
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Pre-Camp Information – Please keep this page as a reference 
                  Попередня інформація про табір - будь ласка збережіть цю сторінку в якості посилання 
Our Site 
St Volodymyr Park is a 160 acre campground, 27km SW of 
Saskatoon and owned by the Ukrainian Catholic Eparchy of 
Saskatoon. There is an extra large swimming pool, central hot 
and cold showers, fully sanitary facilities, recreation hall, 
kitchen and dining facilities as well as a nature trail and 
beautiful Hutsul style chapel. Children will sleep in cabins with 
a maximum of 10 participants, 1 counsellor and 1 counselor in 
training in each cabin. 
Наш сайт 

Парк cв. Володимира має 160 акрів наметового містечка, що 
знаходиться в 27 км на південний захід від міста Саскатун і 
належить Українській греко-католицькій єпархії Саскатуну. На 
теритррії парку є великий басейн, централізований душ з 
гарячою та холодною водою, повністю санітарне обладнання, 
зал відпочинку, кухня і cтолове приладдя, а також стежка та г 
каплиця в гуцульському стилі. Діти будуть спати в будиночках з 
максимальною кількістю 10 проживаючих, з них 1 вихователь та 
1 радник по навчанню в кожному будиночку. 
Directions 
Travel south on HWY 60 toward Pike Lake Provincial Park you 
will see the large steel arch (entrance to the camp) on the left 
side of the hwy. You will be able to see the chapel from the 
highway. If you get to Pike Lake you've gone too far. New: 
Directions are now available on Google Maps! 
 
Напрямок/Миршрут 
Рухатись на південь по шосе № 60 у бік Провінційного парку 
Пайк Лейк. З лівої сторони від шосе,  ви побачите велику сталеву 
арку (в’їзд в табір). З дороги, ви також зможете побачити 
каплицю. Якщо ви доїхали до озера Пайк Лейк, це означає, що 
ви заїхали задалеко. Від тепер, напрямок маршруту ви зможете 
знайти на Google Maps! 
Cost as a barrier 

If cost is a barrier for your child to attend camp, financial 
assistance in available by contacting our registration 
coordinator Elaine Koshman. To be considered eligible, 
families must be considered low income, unemployed or 
currently receiving income support through provincial 
government.  A request may be required from an objective third 
party from the community who is familiar with the family and 
can assess the financial barriers facing the family. 
 
Ціна як бар'єр 
Якщо ціна є бар'єром для того, щоб ваша дитина відвідувала 
табір, ви можете отримати фінансову допомогу, зв'язавшись з 
нашим координатором з питань реєстрації Елейн Кошман. 
Податися на цю допомогу мають можливіть лише сім'ї з низьким 
рівнем доходу, безробітні або ті, що в даний час отримують 
фінансову допомогу від уряду. Прохання має бути подане від 
третьої особи з громади, хто знайомий з родиною і може 
оцінити фінансові труднощі, які стоять перед родиною. 
Packing List 

 Air Mattress or foam (39" x 76") to fit in bunk bed 
 Sleeping bag and 2 bed sheets - don't forget your 

pillow! 
 2 towels and 2 face cloths 
 Toiletries including soap and shampoo 
 2 swim suits, aqua shoes and sun hat or cap 
 Re-usable water bottle 
 Clothes for 7 days (prepare for all types of weather)  

*Remember there is no laundry services on the camp 
site. 

 Running Shoes 
 Extra socks 
 Flashlight 
 Rain Coat & Rubber Boots 

 Laundry Bag 
 Sun Screen and INSECT REPELLENT (2-3 cans) 
 After Bite 
 Small back pack for excursion day 
 Prayer Book 

Please label all of your belongings 
 
Do NOT bring: cell phones, food (no food in the cabins), 
electronics, expensive items that might be damaged or lost at 
camp. 
 
Cписок потрібних речей 
• Повітряний або поролоновий матрац  (39 "х 76"), щоб 
поміститися на двоярусне ліжко 
• Спальний мішок і 2 простирадла - не забудьте подушку! 
• 2 рушники для тіла і 2 для обличчя  
• Туалетні приналежності, включаючи мило і шампунь 
• 2 купальники, пляжне взуття та головний убір від сонця 

• Багаторазова пляшка для води 
• Одяг на 7 днів (розрахований на різну погоду) 
* Пам'ятайте, що в таборі немає пральних послуг. 
• Кросівки 
• Додаткові шкарпетки 
• Ліхтарик 
• Дощовик і гумові чоботи 
• Мішок для грязної білизни 
• Крем від сонця та спрей від комах (2-3 балончики) 
• Зовнішній антисептичний засіб після укусу комах 
• Малий рюкзак для екскурсій 
• Молитовник 
Будь ласка позначте або підпишіть всі свої речі 
 
Не приносьте: стільникові телефони, продукти харчування 
(жодної їди в будиночку), електроніку, дорогі речі, які можуть 
бути пошкоджені або загублені в таборі. 
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