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Про проведення фінального етапу
Всеукраїнського юнацького фестивалю
«В об’єктиві натураліста – 2019»

На  виконання  Плану  всеукраїнських  та  міжнародних  організаційно-
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за  основними
напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 21 січня 2018 року № 1292, у Миколаївській області з 04 по
06 червня ц.р. Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
спільно  з  Миколаївським  обласним  еколого-натуралістичним  центром
учнівської молоді планує провести фінальний етап Всеукраїнського юнацького
фестивалю «В об’єктиві натураліста – 2019» (надалі – Фестиваль).

Тема заходу – «Моя мала Батьківщина». Положення про захід розміщено
за  посиланням  https://nenc.gov.ua/doc/polozhenie/min-uyst/31_08_12_961.pdf.
Фестиваль буде проведено у м. Миколаєві, м. Южноукраїнську та на території
НПП «Бузький Гард».

До участі у фінальному етапі запрошуються команди-переможці І етапу
Фестивалю у складі 4 особи: 1 керівник та 3 учні. 

Заїзд та реєстрація учасників Фестивалю — 04 червня 2019 р. до 11 год. за
адресою:  м.  Миколаїв,  вул.  Рибна,  95,  Миколаївська  спеціалізована  школа-
інтернат для глухих дітей № 6. Проїзд від залізничного вокзалу — маршрутним
таксі № 50 до зупинки вул. Жукова (Антонюка), від автовокзалу — №№ 1, 52,
53, 12, 91 до зупинки вул. Жукова (Антонюка).

Орієнтовні витрати на 1 особу на період проведення Фестивалю:

 проживання – 270 грн.

 харчування – 250 грн.

 проїзд Миколаїв – Южноукраїнськ – Миколаїв – 200 грн.

https://nenc.gov.ua/doc/polozhenie/min-uyst/31_08_12_961.pdf
mailto:nenc@nenc.gov.ua


Для  належної  організації  зустрічі  колективів  просимо  завчасно
повідомити оргкомітет про час прибуття та номер потяга, вагона або автобуса до
м. Миколаєва, на електронну адресу mkoencum@ukr.net.

Від’їзд – 06 червня ц.р. після 14 год. Керівників команд просимо завчасно
придбати квитки на зворотний шлях.

Членам команд мати:

 медичну довідку про стан здоров’я;

 зручний одяг, головні убори, змінне взуття;

 фотоапарати та USB-шнури;

 ноутбук або планшет (у разі потреби);

 обов’язково свідоцтво про народження або паспорт.

Керівникам делегацій мати з собою паспорт.
Кожній  делегації  необхідно  мати  наказ  обласного  управління

(департаменту)  освіти  і  науки  обласної  державної  адміністрації  зі  списком
учасників та покладанням відповідальності  за здоров’я і  життя дітей під час
проведення заходу на керівника делегації.

Просимо до 15 травня ц.р. подати до оргкомітету заявки на участь (форма
додається).

Збереження життя та здоров’я учасників забезпечують керівники команд. 
Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  яка

відряджає.
Детальну  інформацію  можна  отримати  за  телефонами:  у  м.  Києві  –

(044) 430-02-60,  430-43-90  (Тамара  Дмитрівна  Радченко),  у  м.  Миколаєві  –
(0512) 43-02-76, (067) 745-86-14 (Таїсія Броніславівна Троїцька).

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький
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Заявка на участь у фінальному етапі Всеукраїнського юнацького фестивалю
«В об’єктиві натураліста – 2019»

(назва організації)

просить дати дозвіл на участь команди у складі:
№ з/п ПІБ (повністю) Дата

народження
Навчальний
заклад (клас,

школа,
гурток)

Адреса
реєстрації

Дозвіл лікаря

1.
2.
3.

Керівник делегації: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(ПІБ, посада, дата народження, адреса реєстрації)

Контактний телефон, електронна адреса керівника
_______________________________________________________________________________________

Керівник установи

М.П.


