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Про організацію та проведення
Всеукраїнського фестивалю
патріотичних дій

На  виконання  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік (за основними
напрямами  позашкільної  освіти),  затвердженого  наказом  Міністерства  від
27.12.2016  № 1626,  з  6  до  9  червня  ц.р.  у  м. Київ  Національним  еколого-
натуралістичним центром учнівської молоді буде проведений Всеукраїнський
фестиваль патріотичних дій.

У  межах  заходу  відбудуться  Всеукраїнська  літня  Стартап-Школа
«StartChemist», презентації кращих досягнень юннатів у сфері національно-
патріотичної діяльності, конкурси, майстер-класи, тренінгові заняття тощо.

До участі у фестивалі запрошуються делегації областей у складі 6 осіб:
5  учнів  з  числа  переможців  Всеукраїнської  дитячо-юнацької  еколого-
патріотичної  гри  «Паросток»  та  1  керівника.  До  участі  в  Стартап-Школі
запрошуються  учні,  вихованці  загальноосвітніх  і  позашкільних навчальних
закладів  –  учасники  всеукраїнських  конкурсів  хімічного  профілю.  Список
учасників  Стартап-Школи  буде  оприлюднений  до  18  травня  на  сайті
www.nenc.gov.ua.

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

Від’їзд  –  9  червня.  Керівників  делегацій  просимо  завчасно  придбати
квитки на зворотній шлях.

Проїзд  і  харчування  дітей  у  дорозі  та  супроводжуючих  осіб
здійснюється за рахунок організації, що відряджає.

Витрати на проживання та харчування учнів під час проведення заходів
здійснює  організатор,  керівників  делегацій  –  за  рахунок  відряджуючої
сторони.
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Збереження життя та здоров’я учасників заходу і своєчасне оформлення
документів забезпечують керівники делегацій.

Детальна інформація про Всеукраїнський фестиваль патріотичних дій –
за тел.: 0(44) 430-04-91, 0 (98) 597-08-80 (контактна особа – Людмила Цюнь),
на сайті http://www.nenc.gov.ua.

Детальна інформація про  Стартап-Школу – за тел.:  0 (44) 430-04-91,
0  (67)  503-39-04  (контактна  особа  –  Олег  Волжев),  на  сайті
http://www.nenc.gov.ua.
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