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Правила та умови 

участі в I-ї експедиції Роду по спорудженню Родинної Каплички 
  

 Правила та умови участі в I-ї експедиції Роду (в подальшому - Експедиція), по спорудженню 

Родинної Каплички, розроблено з метою уніфікувати та конкретизувати: підготовку, вимоги та 

правила поведінки для тих бажаючих (в подальшому - Учасник), які будуть приймати участь в 

роботі експедиції. I-а експедиції Роду включатиме: 

а) власне, участь у будівництві Родинної Каплички та 

б) участь в сходженні на такі вершини, як Говерла, Петрос, Близниці (в подальшому – 

карпатські вершини). 

Місце розташування I-ї експедиції Роду відбудеться, безпосередньо в присілку Лопушанка, на 

території прадідівського обійстя Туцканюків. Експедиція організовується у вигляді літнього табору 

(в подальшому - Табір) з проживанням у палатках та харчуванням у польових умовах, з дотриманням 

відповідних санітарно-епідеміологічних та інших умов.   

Загальні правила участі в I-й експедиції Роду. 

1. Учасник може приймати участь в Експедиції тільки на добровільних засадах та за власним 

бажанням, яке буде викладено в його письмовій Заяві (заявці). 

2. Учасник може приймати участь в спорудженні Родинної Каплички тільки по заздалегідь 

складеному, погодженому та затвердженому організаторами Експедиції - Графіку участі у 

будівництві Родинної Каплички та підкорення карпатських вершин (в подальшому - Графік). 

3. Кожному Учаснику (виходячи з його заяви), організатори, письмово - запропонують, 

зручний для нього Графік роботи та прийнятні терміни в підкоренні карпатських вершин. 

4. Кожен Учасник Експедиції пройде інструктаж з техніки безпеки та поводженні на 

будівництві, а також, окремо - при підкоренні карпатських вершин. 

5. Додатково, кожному Учаснику перешлють режим та умови проживання, харчування, 

поведінки тощо в Таборі та при підкоренні карпатських вершин.   

 6. Будівельні роботи будуть організовані з дотриманням норм техніки безпеки; при підкоренні 

карпатських вершин, за наявності провідника-інструктора, з дотриманням норм поведінки в горах.  

7. Організатори Експедиції подбають про необхідне обладнання всім необхідним для 

діяльності Табору, безоплатне проживання та харчування її Учасників, а також забезпечать 

Учасників інструментами та іншим необхідним реманентом для виконання завдань Експедиції.  

Умови участі в I-ї експедиції Роду. 

 1. Кожен Учасник експедиції може долучитись до будівництва та до підкорення карпатських 

вершин за умови доброго фізичного стану та відсутності скарг на своє здоров’я.   

2. Учасник повинен, письмово повідомити (подати Заявку) організаторів Експедиції, про своє 

бажання та терміни участі у будівництві Родинної Каплички, а також про бажання прийняти участь в 

підкоренні карпатських вершин (після чого отримає конкретні вказівки від організаторів Експедиції). 

3. Заявка, в якій - термін участі в експедиції бажаючого, буде вказано: менше 5 (п’яти) днів – 

не розглядаються, а дані на Учасника експедиції, до Графіку – не заносяться. 

4. Термін прийняття Заявки від бажаючого прийняти участь в I-й експедиції Роду: з 10 квітня 

по 20 червня 2013 року. Останній день прийняття Заявки – 25 червня 2013 року. 

5. Учасник повинен погодитись на безоплатне виконання всього об’єму робіт, які йому буде 

доручено на будівництві (з урахуванням його фаховості та фізичних здібностей), тобто на те, що усі 

виконані ним роботи на будівництві не будуть йому фінансово відшкодовані. 

6. Учасник Експедиції повинен бути готовим до придбання продуктів харчування за власні 

кошти та до інших, необхідних видатків. Умовою проживання в Таборі є повна відмова від вживання 

спиртних напоїв на протязі всієї Експедиції, а куріння - тільки у відведеному для цього місці. 

7. Учасник повинен погодитись із запропонованими організаторами Експедиції правилами й 

умовами, а також - неухильно їх дотримуватись. 

8. Недотримання умов проживання, харчування, поведінки тощо в Таборі та при підкоренні 

карпатських вершин (тобто режиму Експедиції), веде до попередження, догани та виключення 

такого Учасника з Експедиції.   
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9. Виключений, за порушення режиму Учасник Експедиції - втрачає право на занесення його 

імені до переліку (Книги) учасників будівництва Родинної Каплички.    
 

Корисна інформація та поради: 

1. Прабатьківське обійстя Туцканюків (в присілку Лопушанка) знаходиться за 4 км від центру смт. Ясіня.     

2. У роботі I-ї Експедиції Роду можуть прийняти участь усі дорослі, але перевагу матимуть - молоді та фізично 
здорові члени Родини (що є вимогою та умовою організаторів Експедиції).  

3. Для виконання будівельних робіт та участі в підкоренні карпатських вершин доцільно привезти з собою 

відповідний одяг та зручне взуття. Особливу увага Учасників звертаємо на, можливу, дощову, холодну погоду 
та необхідність мати при собі куртки, плащі й гумове взуття. 

4. Всі Учасники I-ї експедиції Роду, які будуть приймати у будівництві (на протязі не менше 5-ти днів, або 40 

годин) будуть занесені до переліку (Книги) учасників будівництва Родинної Каплички. 
5. Вся I-а Експедиції Роду (будівництво та підкоренні карпатських вершин) будуть фіксуватись на фото та 

відео зйомку для передачі цих матеріалів до архіву Нашої Родини, а чергова подія Нашого Роду: I-а 

Експедиція, буде висвітлена її організаторами – в засобах масової інформації.   
 

Перелік  

співорганізаторів I-ї експедиції Роду, їх статус та повноваження (відповідальність)  
 

Прізвище, ім’я 

та по-батькові 
Статус та повноваження (відповідальний) Контактні дані 

Дячук Василь 

Васильович 

Співорганізатор - уповноважений з питань 

санітарно-епідеміологічної ситуації в Таборі та 

медичного догляду за Учасниками Експедиції 

+380-502354429,  

+380-313124879 

vasil-dyachuk@ukr.net  

Ключівський Юрій 

Васильович  

Співорганізатор - уповноважений по питаннях: 

- підготовки матеріалів I-ї експедиції Роду та їх 

розсилки членам Нашого Роду; 

- організації підготовки I-ї експедиції Роду (збір та 

реєстрація заявок Учасників Експедиції, заготовка 

будівельних матеріалів, розробка Графіку роботи 

та підкорення карпатських вершин); 

- організація роботи Табору та будівельних робіт; 

- організація посвячення Родинної Каплички.    

+380-954545540, 

+420-775288966 

ucias@ukr.net  

Демедюк Богдан 

Миколайович 

Співорганізатор - уповноважений по питаннях: 

- ведення переговорів з придбання будівельних 

матеріалів та їх доставки до присілка Лопушанка; 

- організації підкорення карпатських вершин в 

ролі провідника-інструктора з функціями КРС; 

- автотранспортного обслуговування Учасників 

Експедиції.  

+380-672535689 

+380-970384889 

kristinka05@inbox.ru 

Антимис (Гутелюк) 

Наталія Степанівна 

 

 

 

Співорганізатори – уповноважені з питань: 

- організації складування будівельних матеріалів 

на будівельному майданчику; 

- забезпечення будівельними інструментами та 

необхідним реманентом Учасників для виконання 

завдань Експедиції; 

- організації та сприяння належного побуту для 

Учасників Експедиції; 

- автотранспортного обслуговування, при 

необхідності - Учасників Експедиції.     

+380-633817236 

ms.antimis@mail.ru  

Гутелюк Микола 

Степанович  

+380-671487858 

Козуряк Наталія 

Юріївна 

Співорганізатор – відповідальна за інформаційно-

рекламне забезпечення I-ї експедиції Роду. 

+380-974772306 

kozuryak@i.ua  
 

Підготував Ключівський Ю.В., 

Прага, квітень 2012 
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