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Директорам загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладів

Про проведення Зимових 
канікул в Києві 

Відповідно до плану роботи на 2015 рік, з метою творчо-інтелектуального
розвитку підростаючого покоління та цікавого дозвілля, Національний еколого-
натуралістичний  центр  учнівської  молоді  МОН  України  (НЕНЦ) запрошує
приєднатися усіх бажаючих до «Зимової подорожі» у Києві.

Зимові канікули в Києві проводяться з 10 по 26 січня 2015 року, на базі
НЕНЦ,  за  окремою  програмою  (Додаток  № 1) та  окремим  кошторисом
(Додаток № 2). Ви маєте можливість відвідати Києво-Печерську Лавру, Майдан
Незалежності,  Андріївський  узвіз,  Софіївську  площу,  PinchukArtCentre,
Національний  музей  історії  України,  музей  Т. Г. Шевченка  на  Пріорці,  театр
оперети та ін. Море вражень ви отримаєте від розважальних заходів, які для вас
підготували  енергійні,  креативні  випускники  Київського  національного
університету культури і мистецтв.

Усі бажаючі  до 20 грудня 2014 року подають заявки  (Додаток № 3) на
участь у «Зимовій подорожі» на електронну адресу: nenc@nenc.gov.ua.

Витрати  на  відрядження  та  перебування  учасників  здійснюються  за
рахунок  організації,  що  відряджає.  Просимо  завчасно  придбати  квитки  на
зворотний шлях.

Наша  адреса:  м. Київ,  вул. Вишгородська, 19,  Національний  еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді.

Проїзд від залізничного вокзалу: тролейбусом № 33 або маршрутними таксі
№ 558, № 181, або метро до станції «Нивки», далі − автобусом № 32 до зупинки
«вулиця Мостицька».

Телефон для довідок: (044) 430-00-64. 

Директор НЕНЦ В. В. Вербицький

mailto:nenc@nenc.gov.ua
mailto:nenc@nenc.gov.ua


Додаток 1
до листа від „02” грудня  2014 р. № 215

УВАГА!    УВАГА!
Зимові канікули в Києві  на 5 днів!

МОРЕ  ВРАЖЕНЬ      І  ОКЕАН  ЗАХОПЛЕНЬ     !!!

Шановні  гості! 
Запрошуємо усіх бажаючих здійснити 

зимову подорож до Києва!

Ви маєте можливість відвідати:
 Екскурсії:  по  славетним  місцям  Києва,  Києво-Печерська  Лавра,

Майдан  Незалежності,  Андріївський  узвіз,  Софіївська  площа,
PinchukArtCentre,  Національний  музей  історії  України,  музей  Т.Г.
Шевченка на Пріорці, театр оперети та ін.

 Майстер-класи: «Захоплююче  лозоплетіння»,  «Фітодизайн»,
«Зелена  архітектура»,  «Кінологія»,  «Екологічне  землеробство»,
«Садівництво»,  «Рослинництво»,  «Декоративний  акваріум»,
«Біоетика»,  «Гончарство»,  «Біокераміка»,  «Екологія  для
майбутнього», «Моніторинг довкілля», «Екопросвіта».

 Розважальні заходи.

Програма подорожі:

1 день
 Приїзд учасників
 Екскурсія-квест  по  Національному  еколого-натуралістичному  центру

«Стежинами Діда Мороза»
 Обід
 Зимове свято на Софіївській площі  «Головна ялинка України».  Льодовий

стадіон. Зимові ігри та розваги.
 Вечеря
 Розважальний захід «Зимовий карнавал»

2 день
 Сніданок
 Пішохідна екскурсія до Києво-Печерської Лаври
 Обід
 Екскурсія до музею Т.Г. Шевченка на Пріорці
 Вечеря
 Майстер-класи у Школі народних ремесел



3 день
 Сніданок
 Пішохідна екскурсія «Вернісаж на Андріївському узвозі»
 Обід
 PinchukArtCentre —  міжнародний центр сучасного мистецтва XXI віку
 Вечеря
 Розважально-танцювальна програма «Снігова королева»

4 день
 Сніданок
 Пішохідна екскурсія до Національного музею історії України з експозицією

«Вільна Україна (Євромайдан)»
 Обід
 Інтелектуально-ігрова програма  «Цікавинки природи»
 Вечеря
 Відвідування театру оперети

5 день
 Сніданок
 Відвідування дитячої обсерваторії «Доторкнися до зірки»
 Обід
 Гра для кмітливих і винахідливих «Зимовий лабіринт»   
 Вечеря
 Роз`їзд учасників



Додаток 2
до листа від „02” грудня  2014 р. № 215

Кошторис на 1 особу

№ Послуги Ціна за добу,
грн.

Кількість
днів

Загальна
сума, грн.

1. Харчування 50,00 5 250,00
2. Проживання 80,00 5 400,00
3. Культурно-масова робота - 5 200,00
4. Транспорт - 5 30,00

ВСЬОГО 880,00



Додаток 3
до листа від „02” грудня  2014 р. № 215

Заявка

на участь у Зимовій подорожі до Києва

1. Прізвище
2. Ім’я
3. По батькові учасника
4. Дата народження

5. Вік

6. Інтереси

7. Твої таланти
8. Домашня адреса
9. Телефон
10. Е-mail
      Дата 
      

Підпис
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