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Щодо участі у 
Всеукраїнському турнірі 
«Юний бджоляр»

Національний  еколого-  натуралістичний  центр  учнівської  молоді
Міністерства  освіти  і  науки  України  (далі  -  НЕНЦ)  спільно  із  Спілкою
пасічників України 27-28 серпня 2016 року м. Києві проводять Всеукраїнський
турнір «Юний бджоляр». Положення про захід додається.

Турнір  проводиться  з  метою залучення  учнів,  вихованців  середнього  і
старшого шкільного віку загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів
до  поглибленого вивчення  наук  біологічного профілю та  отримання певного
об’єму фахових знань з бджільництва.

До  складу  команди  входять  3-5  осіб:  два-чотири  учні  (вихованці)
загальноосвітніх навчальних закладів,  вихованці (учні, слухачі) позашкільних
навчальних  закладів,  які  займаються  в  творчих  учнівських  об’єднаннях  з
напряму «Бджільництво», віком від 11 до 16 років включно та один керівник.
Керівник  команди  призначається  з  числа  педагогічних  працівників
загальноосвітнього  чи  позашкільного  навчального  закладу  відповідного
профілю.  До  участі  в  Турнірі  запрошуються  також і  українські  родини,  які
займаються бджільництвом.

Програмою  заходу  передбачено  проведення  стендової  презентації
бджільницького господарства;  теоретичної  та  практичної  конкурсної  частини
Турніру;  конкурсу  молодого  меду,  фестивалю  меду  та  інших  продуктів
бджільництва; майстер-класів, зустрічей з провідними фахівцями та майстрами.

Для  участі  в  Турнірі  необхідно  до  19  серпня  2016  року  надіслати  до
оргкомітету  заявку  на  електронну  пошту:  veterinar  @  nenc  .  gov  .  ua (тема  листа:
«Юний бждоляр»).
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Заїзд і реєстрація учасників Турніру − 27 серпня ц.р. з 9.00 до 12.00 год. за
адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді. Проїзд від центрального залізничного
вокзалу: маршрутним таксі № 558 або № 181 (18+7) до зупинки «Мостицька».

Від`їзд учасників конкурсу – 28 серпня після 15.00 год.

Збереження  життя  та  здоров’я  учасників  і  своєчасне  оформлення
документів забезпечують супроводжуючі особи.

Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що
відряджає, із розрахунку: проживання – 100 грн. за добу (для учнів), від 17- до
200 грн. за добу (для керівників), триразове харчування – 70 грн. за добу.

Додаткова інформація – за тел.:  (044) 430-04-91. Координатор конкурсу:
Сидоренко Ірина Володимирівна, методист НЕНЦ (тел. моб. 0974375623).
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