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06.03.2013г.№  62
на № _______ от _________________

Директорам  обласних 
еколого-натуралістичних  центрів 
( станцій юних натуралістів)

Шановні колеги!

Відповідно  до  Плану  всеукраїнських  та   міжнародних   заходів   з 
дітьми  та  учнівською  молоддю    на   2013  рік,  затвердженого  наказом 
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України  від 13.12.2012   № 
1409 «Про затвердження Плану всеукраїнських та  міжнародних  заходів  з 
дітьми  та  учнівською  молоддю  на  2013»  Національним 
еколого-натуралістичним центром учнівської молоді спільно з  Кримським 
республіканським  позашкільним  навчальним  закладом  «Центр 
еколого-натуралістичної творчості  учнівської молоді»  з  15  по 17  травня 
2013 року  в АР Крим,  м. Ялта буде проведено Всеукраїнський юнацькій 
фестиваль «В об’єктиві  натураліста – 2013» (надалі - Фестиваль) за темою 
«Охорона тварин; збереження тварин                         з Червоної книги  
України» (наказ НЄНЦ від 15.05.2012р. № 40 «Про підсумки Всеукраїнського 
юнацького  фестивалю «В об’єктиві  натураліста – 2012»)   

У рамках Фестивалю відбудуться майстер-класи,  зустрічі  з  митцями, 
творчі виставки робіт учасників, екскурсії, конкурси, вікторини тощо.

Направляємо Вам інформаційний лист про проведення Фестивалю.
Заїзд і реєстрація учасників 15 травня у м. Ялта, бажано,  до 11 години. 
Від’їзд 17 травня  після 13.00 години з м. Ялта.
До участі  у заході запрошуються делегації  у складі  4 осіб:  1 керівника 

і 3 вихованців з числа переможців республіканського (Автономна Республіка 
Крим),  обласних,  Київського  та  Севастопольського  міських  етапів 
Фестивалю - учні загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

Для  участі   у  ІІ   етапі  Фестивалю  до  організаційного  комітету 
подаються документи: 

- копія наказу про проведення  І етапу Фестивалю, вказавши переможців 
цього етапу

- заявка на участь у ІІ етапі Фестивалю за формою згідно  Положення 
( на кожного учасника)



- копія  наказу  відповідного  органу  освіти,  щодо  участі  команди 
у Фестивалі.

Матеріали  переможців,  які  відповідають  умовам  проведення 
Фестивалю,  необхідно  направити  до  01  квітня  2013  року  на  адресу: 
Кримський   республіканський   позашкільній   заклад  «Центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», вул. Шмідта/Фрунзе, 
27/1, м. Сімферополь, 95017, з позначкою Фестиваль.

До  15.04.13  на  електронну  пошту  Центру:   olgakuchmey@mail  .  ru  , 
krcentum  @  home  .  cris  .  net     необхідно  повідомити про  участь  у  Фестивалі 
за  наданою формою  заявки (додаток  2),  обов’язково  номер  телефону 
керівника делегації.

Фестиваль   буде  проведений  на  базі  санаторія  ім.  Кірова,  вартість 
проживання   235-250 грн. на добу на одну особу.

Вартість транспортних витрат (екскурсії) – 50 грн. на одну особу. 
УВАГА. 
Проїзд   делегацій  до  м.  Сімферополя,  далі  від  залізничного  вокзалу 

м. Сімферополя до м. Ялти:
-  тролейбусом – вартість квітка - 15 грн. в дорозі – 2 год. 30 хв.;  

  -  автобусом  -  вартість  квітка  –  30  грн.  в  дорозі  1  год.  30  хв. 
(транспорт на привокзальній площі залізничного вокзалу м. Сімферополь). 

Зустріч делегацій на  тролейбусному та автовокзалі  в м. Ялта.
Для  забезпечення  організованої  зустрічі  та  планування  часу  від’їзду 

делегацій  просимо  завчасно  повідомити   дату  і  час  прибуття 
в м. Сімферополь, поїзд, вагон, телефон контактної особи. 

Довідки за тел. 0652( 29-77-78), 050-9384374.

Директор                                                                    О. Бродська

Кучмей 
050-9384374
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Додаток 1
до листа КРЦЄНТУМ

                                                                                                          від 06.03. 2013   № 62

ОРІЕНТОВНА ПРОГРАМА
Всеукраїнського юнацького фестивалю

„В об’єктиві натураліста - 2013”
15-17 травня 2013 року

15 травня, середа 

до 11.00 Заїзд, реєстрація, поселення учасників фестивалю 
(м. Ялта,  санаторій ім. Кірова,  вул. Кірова , 39) Зустріч делегацій на 
тролейбусному та автовокзалі в м. Ялта).

11.00–11.30 Огляд виставки фоторобіт учасників Фестивалю.

11.30–13.00 Екскурсія „Ялта – перлина Південного Берегу Криму» Фото- та відео 
зйомки.

13.30–14.00 Обід

14.30–16.00 Урочисте відкриття Всеукраїнського юнацького фестивалю „В об'єктиві 
натураліста 2013”. 

16.00–18.00 Екскурсія до виставочної зали  спілки . художників України.

18.30– 19.30 Вечеря 

20.00– 21.00  Перегляд відеоматеріалів, надісланих учасниками на фінальний етап 
фестивалю 

16 травня, четвер

8.30-9.00 Сніданок

9.00 – 12-30  Екскурсія у Алупкінський  Воронцовський ландшафтний парк. Екскурсія 
на гору Кішка в м. Сімеїз. Фото та відео зйомки природних ландшафтів.

13.30–14.30 Обід

14.30– 18.00 Екскурсія  в Міжнародний табір «Артек». Екскурсія  в заповідник «Мис 
Мартьян».   Фото- та відео зйомки природних ландшафтів.

18.30–19.00 Вечеря

19.30– 21.00 Перегляд відеоматеріалів, надісланих учасниками на фінальний етап 
фестивалю.



17 травня, п’ятниця

8.30–9.00 Сніданок

9.00–10.00 Перегляд кращих відеофільмів Всеукраїнського юнацького фестивалю 
«В об’єктиві натураліста-2013»

10.00 – 
11.30

Урочисте закриття Всеукраїнського юнацького фестивалю  «В об’єктиві 
натураліста».
Нагородження переможців та активних учасників фестивалю

13.30–14.00 Обід 

після 15. 00 Від’їзд 

                                                                               

Додаток 2
до листа КРЦЄНТУМ

                                                                                                          від 06.03. 2013   № 62_____



Оргкомітет
Всеукраїнського юнацького 
фестивалю  «В об'єктиві 
натураліста – 2013»

Заявка
на участь у ІІ етапі Всеукраїнського юнацького фестивалю

«В об’єктиві натураліста - 2013»
Прізвище: ________________________________________________________ 
Ім’я: ___________________________________________________________ 
По батькові: ______________________________________________________ 
Найменування загальноосвітнього(професійно-технічного, позашкільного) 
навчального  закладу: ______________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Місцезнаходження  загальноосвітнього(професійно-технічного, 
позашкільного) навчального закладу: _________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Вік: ______ років; клас_____ 
Номінація(необхідне підкреслити): кращий відеофільм;  кращий  відеоролик
(відеокліп); кращий слайд-фільм; краща фоторобота. 
Назва конкурсної роботи:  
________________________________________________________________ 
Коротка анотація конкурсної роботи: _________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Контактний телефон, електронна адреса
учасника:__________________________________________________________
 
Прізвище, ім’я, по батькові, посада та місце роботи керівника конкурсної
роботи____________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
______________________  ________  ____________________________ 
(посада керівника закладу) (підпис)  (П.І.Б.) 

М.П.


