УКРАЇНА
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
Пр. Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107, тел. (061)239-02-60; факс (061)239-01-69
e-mail: osvita@zoda.gov.ua, код ЄДРПОУ 02143429

14.03.2017 № 03.2-18/0327

На №___________від___________

Департаменти (управління) освіти і
науки обласних, Київської міської
державних адміністрацій
Інститути післядипломної
педагогічної освіти, Київський
університет ім. Б. Грінченка
Про проведення ХІХ Всеукраїнського
турніру юних істориків
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016
№ 1006 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з
навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році» з 18 по 22 квітня 2017
року відбудеться фінальний етап ХІХ Всеукраїнського турніру юних істориків
на базі комунального закладу «Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІІІІ ступенів «Козацький ліцей» Запорізької обласної ради (директор Губіна
Оксана Олександрівна).
Турнір буде проведено відповідно до Положення про Всеукраїнські
учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурсизахисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та
конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099 (зі змінами),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за
№ 1318/20056.
До участі в турнірі запрошуються команди у складі не більше 5 учнів.
Команду супроводжує керівник, який несе відповідальність за збереження
життя та здоров’я учнів.
Заїзд учасників турніру – 18 квітня 2017 року.
Урочисте відкриття турніру – 18 квітня 2017 року о 16.00 год.
Закриття турніру – 22 квітня 2017 року о 12.30 год.
Від’їзд команд – 22 квітня 2017 року після 15.00 год.
Для участі в турнірі просимо зареєструватись за посиланням:
Реєстраційна форма для членів та керівників команд ЗАПОВНИТИ
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Реєстраційна форма заповнюється обов’язково. Відповідальність за
заповнення реєстраційної форми несе керівник команди.
Реєстраційна форма для членів журі та оргкомітету ЗАПОВНИТИ (за
бажанням). Поселення членів журі у готелі «Хортиця» (м. Запоріжжя,
о. Хортиця, вул. Наукове містечко, 40, тел. (061) 286 53 85).
Заявки на участь у турнірі командам необхідно надіслати до 10.04.2017 на
електронну адресу: turnir.ist2017@ukr.net.
Оригінал заявки має бути завірений директором департаменту
(управління) освіти і науки облдержадміністрації, який направляє команду, і
подається керівником команди в оргкомітет при реєстрації. У заявці необхідно
вказати:
назву команди;
прізвище, ім’я, по батькові учасників турніру;
клас навчання та повну назву навчального закладу;
прізвище, ім’я, по батькові супроводжуючого керівника команди та
номер його мобільного телефону.
Керівники команд повинні мати:
оригінал заявки (додаток) на участь у турнірі;
документи, що підтверджують особу керівника команди (паспорт);
копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
санітарну книжку;
документ, що підтверджує оплату оргвнеску участі команди у турнірі;
квитки на зворотний шлях.
Учасники турніру повинні мати:
документи, що підтверджують особу учасника турніру (паспорт або
свідоцтво про народження);
довідку про стан здоров’я, висновок лікаря-епідеміолога про
відсутність контактів з інфекційними хворими;
учнівський квиток або довідку з навчального закладу, завірену
належним чином.
Для організованої зустрічі та розміщення команд, просимо до 12.04.2017
повідомити організаційний комітет турніру про: дату, час приїзду, вид
транспорту (номер поїзду та вагону, автобус); кількість осіб чоловічої та
жіночої статі як учасників, так і керівників команд; наявність квитків на
зворотний шлях та контактний номер телефону керівника команди.
Турнір проводиться на засадах самофінансування, тому за кожного
учасника команди та керівника встановлено організаційний внесок – 1000 (одна
тисяча) гривень (500 грн. – харчування, 300 грн. - проживання, 200 грн. –
екскурсійне обслуговування, придбання канцтоварів, виготовлення друкованої
продукції), який необхідно перерахувати до 05.04.2017 року на рахунок:
Постачальник: КЗ «ЗОІППО» ЗОР
Код ЄДРПОУ: 02136146
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Р/рахунок: 31556301238194 в ГУДКСУ в Запорізькій обл.
МФО:
813015
Адреса: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 57а
Тел.: (0612) 34-17-46
Призначення платежу: Ваше П.І.П. (організаційний внесок за участь у
Всеукраїнському турнірі юних істориків).
Реєстрація та проживання учасників турніру, членів оргкомітету
відбудеться 18 квітня 2017 року на базі комунального закладу «Запорізька
спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Козацький ліцей»
Запорізької обласної ради (директор Губіна Оксана Олександрівна).
Адреса: 69065, м. Запоріжжя, вул. Щаслива, 2
Телефон/факс: +38 (061) 252-62-83. Для додаткової інформації про
заклад - сайт: http://inter4.zp.ua/contacts
Проїзд: від залізничного вокзалу, автовокзалу до зупинки «Дев’ята міська
лікарня» маршрутними таксі №№ 67, 75, 76 та тролейбусом № 8 від
автовокзалу.
Додаткову інформацію можна одержати за контактними телефонами:
096 378 86 08 Ушакова Галина Романівна, методист методичного відділу
ЗОІППО;
066 111 30 83 Чорна Віра Миколаївна, методист методичного відділу
ЗОІППО;
097 520 05 18 Іванісова Світлана Іванівна, завідувач методичного відділу
ЗОІППО;
(061) 236-30-93 методичний відділ ЗОІППО, електронна адреса
zoippo.nmc@gmail.com.
Директор Департаменту

Устименко (061) 239 01 70

Т.Я. Озерова
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Додаток
до листа Департаменту освіти і науки
Запорізької обласної державної
адміністрації
від 14.03.2017 № 03.2-18/0327

Заявка
на участь команди ________________________
(назва команди, область, місто)

у фінальному етапі ХІХ Всеукраїнського турніру юних істориків
№

Прізвище,
ім’я,
по батькові
(повністю)
учасника

Клас
навчання

1.
2.
3.
4.
5.

Команду супроводжує керівник
(ПІБ, посада, місце роботи)
Контактна інформація
керівника, що супроводжує команду
(номер телефону, e-mail)

Директор департаменту (управління)
освіти і науки облдержадміністрації
М.П.
«__» ________ 2017 року

Повна назва закладу освіти

Додаткова інформація

