Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ
ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
04074. Київ, Вишгородська, 19

Тел. 430-02-60, 430-43-90

e-mail: nenc@nenc.gov.ua

«12» лютого 2019 р.
№ 74
На № ___ від ______________
Директорам закладів позашкільної
освіти
Про проведення фінального туру
Всеукраїнського фестивалю
«Лірики природи»
Шановні колеги!
Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційномасових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за основними
напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства від
21.11.2018 № 1292, з 23 до 25 березня 2019 р. у м. Києві Національним екологонатуралістичним центром учнівської молоді спільно з Благодійною
організацією «Президентський фонд Леоніда Кучми «Україна» буде проведено
Всеукраїнський фестиваль «Лірики природи» (далі – Фестиваль). Положення
про захід – на сайті www.nenc.gov.ua.
У Фестивалі беруть участь вихованці творчих учнівських об’єднань
закладів позашкільної освіти у трьох вікових категоріях:
 від 8 до 10 років включно;
 від 11 до 14 років включно;
 від 15 до 17 років включно.
Для участі в фінальному турі Фестивалю необхідно до 03 березня ц. р.
надіслати наказ про підсумки обласного етапу Фестивалю та заявки переможців
на адресу організаційного комітету (поштова адреса: Національний екологонатуралістичний центр учнівської молоді, вул. Вишгородська, 19, м. Київ,
04074, або електронна адреса: alexander.dowgan@gmail.com тема листа «Лірики
природи»).
Результати реєстрації будуть опубліковані на сайті Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України 11 березня
(https://nenc.gov.ua/).

Заїзд і реєстрація учасників фінального туру Фестивалю − 23 березня з
9.00 до 13.00 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 – 25 березня після 14.00 год.
Відповідальність за життя та здоров’я учасників і своєчасне оформлення
документів несуть супроводжуючі особи.
Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що
відряджає.
Детальна інформація − за телефоном: 0 (44) 430-00-64. Координатор
фестивалю - Олександр Довгань (контактний телефон: 0988489846, електронна
адреса: alexander.dowgan@gmail.com).
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