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Про проведення Всеукраїнського
фестивалю «Українська паляниця» 

Відповідно до наказу МОН України від 27.12.2013 № 1842 «Про затвердження
Плану всеукраїнських і міжнародних заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2014
рік» у вересні – жовтні ц.р. Національний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді проводить Всеукраїнський фестиваль «Українська паляниця» (Положення про
захід у додатку до листа НЕНЦ).

Фестиваль  проводиться  у  два етапи:  I  етап:  відбірковий (обласний);  II  етап:
фінальний (Всеукраїнський). І етап Фестивалю проводиться протягом вересня. ІІ етап
Фестивалю (очний, Всеукраїнський) проводиться 15-17 жовтня ц.р. у м. Києві.

У  Фестивалі  беруть  участь  команди  загальноосвітніх  і  позашкільних
навчальних закладів.

До  участі  у  фінальному  етапі  заходу  запрошуються  команди  творчих
учнівських  об’єднань   загальноосвітніх  і  позашкільних  навчальних  закладів
Автономної  Республіки  Крим,  областей,  міст  Києва  та  Севастополя,  які  стали
переможцями  І  етапу  фестивалю.  Склад  команди  формується  з  6  осіб:  5  учнів
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів (далі – учасники) та 1 керівник.

Для  участі  у  фестивалі  необхідно  до  3  жовтня  2014  року  подати  заявку  та
конкурсні  матеріали  на  електронну  адресу  ludmila@nenc.gov.ua або  на  паперових
носіях на поштову адресу: НЕНЦ, вул. Вишгородська, 19, м. Київ, 04074 (на конверті
зробити помітку «Фестиваль «Українська паляниця»). 

Заїзд і реєстрація учасників фінального етапу фестивалю − 15 жовтня ц.р. до
14.00  за  адресою:  м.  Київ,  вул.  Вишгородська,  19,  Національний  еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді.

Проїзд від залізничного вокзалу м.  Києва:  маршрутним таксі  № 558,  181 до
зупинки “Білицька”, або метро до станції “Нивки”, далі − автобусом № 32 до зупинки
“Білицька”.

Від’їзд − 17 жовтня. Керівників делегацій просимо завчасно придбати квитки
на зворотний шлях.

Відповідальність  за  життя  та  здоров’я  учасників  покласти  на  осіб,  які  їх
супроводжуватимуть.

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що відряджає.
Детальна інформація − за телефонами: 0 (44) 430-04-91, 430-00-64, координатор

проекту — Цюнь Людмила Олександрівна.

Директор НЕНЦ В.В. Вербицький
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