
 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ
01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486 24 42, факс (044) 236-1049, ministry  @  mon  .  gov  .  ua

від  19.02.2014    №  _1/9-123_                   

від ___________ на №              

Міністерство освіти і науки, молоді та
спорту Автономної Республіки Крим, 
департаменти (управління) освіти і науки 
обласних, Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій

Про проведення Всеукраїнського
юнацького фестивалю
«В об’єктиві натураліста – 2014»

Відповідно  до  наказів  Міністерства  від  27.12.2013  р.  №  1842  «Про
затвердження  плану  всеукраїнських  і  міжнародних  заходів  з  дітьми  та
учнівською молоддю на 2014 рік»,  від 31.08 2012 № 961,  зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 р. за № 1593/21905, з 24 лютого до
26 квітня   ц.р. Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
спільно  з  Севастопольським  центром  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді проведуть Всеукраїнський юнацький фестиваль «В об’єктиві
натураліста».  Тема  фестивалю:  «Збереження  первоцвітів  і  ранньоквітучих
рослин України». Положення про захід розміщено на сайті: www.nenc.gov.ua.

Фестиваль пройде у два етапи: I етап – відбірковий – з 24 лютого до 17
березня,  II етап – фінальний – з 23 квітня до 26 квітня.

До  участі  в  I  етапі  заходу  запрошуються  учні  загальноосвітніх,
професійно-технічних  і  позашкільних  закладів  –  автори  фото-,  слайд-  і
відеоматеріалів  про  дослідницьку  та  природоохоронну  діяльність  учнівських
колективів.

До  участі  в  II  етапі  Фестивалю  запрошуються  команди   Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, які стали переможцями
І  етапу.  До  складу  команди  входить  5  осіб:  1  керівник  і  4  учні  (у  кожній
номінації).

Заїзд  та  реєстрація  учасників  II  етапу  –  23  квітня  за  адресою:
м.  Севастополь,  вул.  Хрустальова,  71-А,  Севастопольський  центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. 

http://www.nenc.gov.ua/
mailto:vvv@minosvit.niiit.kiev.ua


З  метою  належної  організації  зустрічі  учасників  просимо  завчасно
повідомити  про  вид  транспорту  та  час  прибуття  до  міст  Сімферополя  та
Севастополя за телефоном: 0 (692) 67-38-00.

Від’їзд – 26  квітня після  9.00  год. Просимо завчасно придбати квитки на
зворотний шлях.

Збереження життя та здоров’я дітей забезпечують керівники команд.
Детальна  інформація  –  за  телефонами:  у  м.  Києві  –  0  (44)  430-00-64,

430-43-90;  у  м.  Севастополі  –  0  (692)  67-38-00;  на  сайті  www.nenc.gov.ua;
e-mail radchenko@nenc.gov.ua, sevcentum@mail.ru  .

Заступник Міністра                                                 Б. М. Жебровський
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