
Camp Sheppard, Greenwater, WA 

СКОБ! Готуйсь! 

З приємністю вітаємо Вас на пластовий табір 
в північному заході! Коменданти та 

організатори табору приготовляють цікаву 
програму котра напевно роками  дітям буде 
пам’ятна. Плануються табори для новацтва і 
юнацтва. Програма включає денні таборові 
заняття і також цікаві прогульки—новацтво і 
юнацтво будуть мандрувати в горах Cascades 

де напевно побачать чудові види гори 
Рейнір, і може навіть трошки побавляться 

там в снігу!   

Загальні Інформації 
Комендантка Новацького Табору  
ст. пл. геть. вір. Андрея Пенцак 

 

Комендантка Юнацького Табору  
ст. пл. Тоня Мирфі 

 
 

ЗАПИТИ:  Як маєте додаткові запити можна дзвонити (206) 305‐9497 або писати на адресу: 
tabir@plastsea le.org 
 

ДОЇЗД НА ОСЕЛЮ: Якщо Ваша дитина потребуватиме транспорт з летовища, прошу вислати 
маршрут на адресу: tabir@plastsea le.org 
 

АДРЕСА ОСЕЛІ: 65301 SR 410, Greenwater, WA 98022 
 

ДЗВОНИТИ до таборовиків можна тільки в конечних випадках. На оселі нема сигналу на 
мобільні телефони. Можна дзвонити на число: Camp Sheppard (360) 663‐2223 

 

ВСТУП ДО ТАБОРУ: Без дозволу, вступ до табору 
заборонений. В надзвичайних обставинах, якщо є важлива 
причина що вам треба приїхати за вашу дитину, батьки 
мусять зголоситися до адміністрації табору. 
 

ЗАБОРОНЕНІ НА ОСЕЛІ:  
 Алькоголь, вино, пиво, тютюн, наркотики 

 Собаки, котики (pets) 
 



 

1:30—3:00 Приїзд, реєстрація, розтаборування 
4:30 Загальне Відкриття 

Відкриття Таборів 
Неділя, 4го серпня, 2019р. 

 

Запрошуємо Всіх батьків і родин на  
Вечір Пластуна! 

В п’ятницю, 16го серпня, 2019р., від 4ої до 10ої год. вечором 

4:00  Пластова програма і відвідання таборів 
5:30  Спільна Вечеря ‐ Кошт вечері $10 
    Прошу замовити квитки заздалегідь! 

tabir@plastsea le.org 
7:00  Велика Ватра 

Закриття Таборів 
Субота, 17го серпня, 2019 

9:30 новацтво 10:15  юнацтво 

Виступ 
таборовиків 

Спільна 
вечеря 

Відвідання 
таборів 

Велика 
Ватра 

 Майте на увазі що ви не зможете брати ваших дітей до дому в п’ятницю. Закриття табору буде в 
суботу рано. Це є де всі пластуни отримають свої таборові посвідки, відзнаки, вмілості, ітд. 

Якщо ви маєте бажання ночувати біля табору в п’ятницю вечером просимо переглянути включену 
сторінку ‘Нічліг для батьків і гостей’ 



Таборовий Виряд Для Юнацтва 

 Повний пластовий однострій 
 Мішок до спання, подушка (як хочете, 

простирало) 
 4 пари взуття – тенісівки, приписані мешти до 

однострою, мандрівні черевики, водні черевики 
 Спіднє білля, шкарпетки, тепла піжама/sweats, 

вовняні мандрівні шкарпетки—3 пари 
 Короткі штани, сорочки і вишиванка 
 Сорочка, светр, фліс з довгими рукавами 
 Теплий (наприклад“пафі”) плащ,  шапка і рукавиці 
 Довгі штани 
 По двому—не котонові сорочки з короткими і 

довгими рукавами, шорти, штани,  
 Дощовик, непромокальні штани 
 Рушники до миття і на озеро 
 Купелевий стрій 
 Шапка і плин проти сонця 
 Прибори до миття, чищення зубів, волосся, ітд 
 
 Особиста аптека 
 Плин проти комарів 
 Зшиток і ручка 
 Годинник 
 Ліхтарка і запасові батерії 
 Мішок на бруди 
 2 пляшки на воду 
 Hydra on bladder, ie Camelback 
 Одно‐денний мандрівний наплечник 
 Мандрівний наплечник на 3 денну прогульку 
 
 Мандрівне шатро (на 2‐3 особи) на прогульку 
 Мандрівний матрац на прогульку 
 менашка 
 
 Ніж 
 Аварійний коц 
 компас 
 свисток 
 Соняшні Окуляри 
 бандана 
 Потрібні лікарства *** медицини які ваша 

дитина уживає мусять бути в ориґінальному 
упакуванні з ім'ям дитини на них *** 

 
 Sleeping bag, pillow, (twin sized bed sheet‐op onal) 
 
 Sneakers, brown shoes, hiking boots, water shoes 
 
 Undergarments, socks, warm pajamas, sweats, 

wool hiking socks—3 pair 
 Shorts, t‐shirts and vyshyvanka 
 Long sleeved shirts, fleece 
 Warm (ie Puffy) coat, warm hat and gloves 
 Long pants 
 2 sets of non‐co on t‐shirts, long sleeved base layer, 

shorts and pants 
 Rain coat and rain pants 
 Towels— for bathroom and for beach 
 Bathing suit 
 Sun hat and sunscreen 
 Toiletries—Soap, shampoo, toothbrush/tooth paste, 

comb, etc 
 Personal first aid kit 
 Bug spray 
 Notebook and pen 
 Watch 
 Headlamp and extra ba eries 
 Laundry bag 
 2 Nalgene water bo les 
 Hydra on bladder, ie Camelback 
 Day pack 
 Backpacking pack to carry all gear for a three day 

hike 
 Backpacking tent (sleeps 2‐3) 
 Backpacking air matress 
 Plate/bowl/cup and ea ng utensils for backpacking 

trip 
 Knife/mul tool 
 Emergency blanket 
 compass 
 whistle 
 Sunglasses 
 Bandana or “buff” 
 Medicine—all medicine must be in the original 

packaging with your child’s name clearly wri en on 
the bo le 

Як маєте запити про виряд звертайтеся до под. Маї Ріпецької   *   Ques ons about vyriad, please contact: 

Maya.Ripecky@gmail.com     (773) 343‐6292 



Таборовий Виряд Для Новацтва 

 Повний пластовий однострій 
 Мішок до спання, подушка (як хочете, 

простирало) 
 4 пари взуття – тенісівки, приписані мешти до 

однострою, прогулькові черевики, водні 
черевики 

 Спіднє білля, шкарпетки, тепла піжама/
sweats 

 Короткі штани, сорочки і вишиванка 
 Сорочка, светр, фліс з довгими рукавами 
 Тепла шапка і рукавиці 
 Довгі штани 
 Дощовик, непромокальні штани 
 Рушники до миття і на озеро 
 Купелевий стрій 
 Шапка і плин проти сонця 
 Прибори до миття, чищення зубів, волосся, 

ітд 
 Особиста аптека 
 Плин проти комарів 
 Зшиток і ручка 
 Годинник 
 Ліхтарка і запасові батерії 
 Мішок на бруди 
 Пляшка на воду 
 Одно‐денний мандрівний наплечник 

(daypack) 
 Потрібні лікарства *** медицини які ваша 

дитина уживає мусять бути в 
ориґінальному упакуванні з ім'ям дитини 
на них *** 

 
 Sleeping bag, pillow, (twin sized bed sheet‐

op onal) 
 Sneakers, brown shoes, hiking boots, water 

shoes 
 
 Undergarments, socks, warm pajamas, sweats 
 
 Shorts, t‐shirts and vyshyvanka 
 Long sleeved shirts, fleece 
 Warm hat and gloves 
 Long pants 
 Rain coat and rain pants 
 Towels— for bathroom and for beach 
 Bathing suit 
 Sun hat and sunscreen 
 Toiletries—Soap, shampoo, toothbrush/tooth 

paste, comb, etc 
 First aid kit 
 Bug spray 
 Notebook and pen 
 Watch 
 Flashlight or headlamp and extra ba eries 
 Laundry bag 
 2 water bo les 
 Day pack 
 
 Medicine—all medicine must be in the original 

packaging with your child’s name clearly 
wri en on the bo le 

Довільний Виряд Для Всіх 

 Фотоапарат 
 Пластові підручники: Довідник, співаник 
 Біноклі 
 Постільне білизно 

 Camera 
 Plast song book 
 Binoculars 
 Twin sized sheets 

 Наркотики (drugs) 
 Алькоголь (Alcohol) 
 Тютюн (tobacco) 
 Вибухові матеріали (explosives) 
 Радіоприймачі (radios) 
 Електричні присуди (blow dryers, ітд) 
 Магнітофони (I Pod/Pad, MP3 players, ітд) 

 Мобільні телефони (cell phones—we will 
provide safe keeping for all cell phones 
during camp) 

 Харчі або соки (food/drink) 
 Електронічні гри (electronic games) 
 Сірники (matches) 
 Компютери (computers) 

ЗАБОРОНЕНО ПРИВОЗИТИ! 



Нічліг для батьків і гостей 
 
 

Alta Crystal Resort at Mount Rainier 
68317 Wash 410 E, Enumclaw, WA 98022 
h p://www.altacrystalresort.com/ 
 

Crystal Mountain Resort 
33914 Crystal Mountain Blvd., Enumclaw, WA 98022 
h ps://www.crystalmountainresort.com/plan‐your‐trip/lodging‐trip‐planning/
overnight‐lodging/ 
 

White River Campground, Mount Rainier 
h ps://visitrainier.com/white‐river‐campground/ 
 

GuestHouse Enumclaw 
1000 Griffin Ave, Enumclaw, WA 98022 
h ps://www.redlion.com/guesthouse‐hotel/wa/enumclaw/guesthouse‐enumclaw 
 

Rodeway Inn 
1334 Roosevelt Ave E, Enumclaw, WA 98022 
h ps://www.choicehotels.com/washington/enumclaw/rodeway‐inn‐hotels 
 
 



 

Directions to Camp Sheppard 

 
From Seattle: Take I-405 to Renton. Take Hwy 169 exit (Maple Valley Hwy). Follow 169 through Maple 
Valley and Black Diamond to Enumclaw. Turn left in Enumclaw onto Hwy 

164. This will lead into Hwy 410 at a light just beyond downtown Enumclaw. Go out Hwy 410 to 1/2 mile 
past mile marker 52 and turn left into camp at the forest service Camp Sheppard sign on Forest Service 
Road #7155. 

 

From South: Take I-5 North. Take Exit 127 onto WA 512 E. Merge onto WA 167 N towards WA 410 E/

Seattle/Yakima. Merge onto 410 E. Watch for milepost 52(kind of hard to see) after the town of Green-

water. ½ mile past the Milepost turn left onto Forest Service Road #7155. 

 

 


