МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135,тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96

E-mail:ministry@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185
Від _21.03.2016_ № _3/3-9-184-16_
На №____________ від __________

Департаменти (управління) освіти і
науки обласних, Київської міської
державних адміністрацій

Про проведення фінального етапу
Всеукраїнського юнацького фестивалю
«В об’єктиві натураліста – 2016»
Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових
заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік (за основними напрямами
позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 25.12.2015
№ 1360, та наказу МОН від 31.08.2012 № 961 «Про затвердження Положення про
Всеукраїнський юнацький фестиваль «В об’єктиві натураліста», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції 19.09.2012 за № 1596/21905, Національним екологонатуралістичним центром учнівської молоді спільно з Івано-Франківським обласним
еколого-натуралістичним центром учнівської молоді з 18 до 20 травня ц.р.
в ІваноФранківській області буде проведений фінальний етап Всеукраїнського юнацького
фестивалю «В об’єктиві натураліста – 2016». Положення про захід розміщено на сайті
www.nenc.gov.ua.
До участі у фінальному етапі фестивалю запрошуються команди – переможці
І етапу. До складу команди входить 4 особи: 1 – керівник та 3 учні.
Заїзд і реєстрація учасників – 18 травня до 11.00 год. за адресою: ІваноФранківська обл., Надвірнянський р-н, с-ще Делятин, вул. 16 Липня, 36, готель
«Маливо».
Для організації зустрічі учасників просимо до 15 квітня подати оргкомітету
заявку на участь за формою, що додається, та повідомити про вид транспорту і час
прибуття до м. Івано-Франківськ на електронну адресу: if_ odencum@ukr.net .
Від’їзд – 20 травня після 13.00 год. Керівників команд просимо завчасно придбати
квитки на зворотній шлях.
Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що відряджає.
Збереження життя та здоров’я учасників забезпечують керівники команд.
Детальна інформація: у м. Київ – за тел. 0(44) 430-02-60, 430-43-90 (Радченко
Тамара Дмитрівна), e-mail: nenc@nenc.gov.ua, сайт: www.nenc.gov.ua; у м. ІваноФранківськ – за тел.: 0 (432) 4-72-26, 095-90-51-741 (Ґудзик Тамара Василівна),
097-51-96-163 (Маліборська Людмила Павлівна).
Додаток: на 1 арк.

Заступник директора департаменту
Середницька А.Д. 481-32-51, Вербицький В.В. 430-02-60

В. О. Карбишева

Додаток
до листа МОН України
від 21.03.2016 № 3/3-9-184-16
Заявка
на участь у ІІ етапі Всеукраїнського юнацького фестивалю
«В об’єктиві натураліста»
Прізвище: _______________________________________________________
Ім’я: ___________________________________________________________
По батькові: _____________________________________________________
Найменування загальноосвітнього (професійно-технічного, позашкільного)
навчального закладу: _____________________________________________

Місцезнаходження загальноосвітнього (професійно-технічного, позашкільного)
закладу: _________________________________________________________
_________________________________________________________________
Вік: ____ років; клас ______
Номінація (необхідне підкреслити): кращий відеофільм; кращий відеоролик
(відеокліп); кращий слайд-фільм; краща фоторобота.
Назва конкурсної роботи: __________________________________________
Коротка анотація конкурсної роботи: _________________________________

Контактний телефон, електронна адреса учасника: ______________________
Прізвище, ім’я, по батькові, посада та місце роботи керівника конкурсної роботи
__________________________________________________________

_____________________
(посада керівника закладу)
М.П.

_______
(підпис)

___________________
(П.І.Б.)

