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Про організацію та проведення 
Всеукраїнського фестивалю патріотичних 
дій на базі Всеукраїнського профільного
табору «Юннат» у 2016 році

На  виконання  Наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  “Про
затвердження  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-масових
заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік (за основними напрямами
позашкільної  освіти)  та  Плану  семінарів-практикумів  для  педагогічних
працівників позашкільних навчальних закладів на 2016 рік” від 25.12.2015 р.
№ 1360 та з метою державної підтримки обдарованих і талановитих дітей, на
базі Всеукраїнського профільного табору «Юннат», з 6 по 10 червня 2016 року
буде проведений Всеукраїнський фестиваль патріотичних дій до 25-ї  річниці
незалежності України. 

Програмою  заходу  передбачається  проведення  презентацій  найкращих
досягнень у сфері національно-патріотичної діяльності юннатів, Всеукраїнської
дитячо-юнацької  еколого-патріотичної  гри  «Паросток»,  конкурсу  знавців
українських  вчених-біологів  та  їх  внесок  у  світову науку, майстер-класів  по
традиційному  ужитковому  мистецтву  і  національній  символіці;  тренінгових
занять тощо. 

Юні  патріоти  отримають  можливість  ознайомитись  зі  скарбницею
духовних  цінностей  України:  Музеєм  історії  України,  Національним  музеєм
Т.Г.Шевченка, Києво-Печерською Лаврою та ін.

Також заплановано проведення першої Стартап Школи “StartChemist”.
До участі у заході запрошуються делегації від областей у складі 5 учнів і

один керівник.  Кожна команда в рамках програми готує  представлення своєї
області (світлини, презентаційні матеріали, художні виступи тощо).

Заїзд  і  реєстрація  делегацій  6  червня  за  адресою:  м. Київ,
вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр. Від’їзд
10 червня.

Проїзд  від  Центрального  залізничного  вокзалу  тролейбусом  № 33,
маршрутними таксі № 181 (18+7), № 558 до зупинки «Мостицька».
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Проїзд і харчування дітей в дорозі та супроводжуючих осіб здійснюється
за рахунок організації, що відряджає.

Витрати  на  проживання  та  харчування  учнівської  молоді  під  час
проведення  заходу  здійснює  Національний  еколого-натуралістичний  центр,
керівників делегацій – за рахунок відряджуючої сторони.

Керівників команд просимо завчасно придбати квитки на зворотній шлях.
За  збереження  життя  та  здоров’я  учасників  заходу  і  своєчасне

оформлення  документів  відповідають  супроводжуючі  особи  (керівники
команд).

Детальна інформація за телефонами: 044-430-02-60, 430-00-64.
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