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Керівникам структурних підрозділів
у сферах культури, молоді та спорту,
освіти, охорони здоров’я, соціальної
політики обласних, Київської міської
державних адміністрацій

Про організацію Міжнародної культурнопросвітницької поїздки «Різдвяні канікули»

Відповідно до Плану спільних заходів Мінкультури та Всеукраїнської
молодіжної громадської організації «Серце до серця» на 2016-2021 роки,
затвердженого 24.03.2016, з 4 до 10 січня 2020 року заплановано міжнародну
культурно-просвітницьку поїздку «Різдвяні канікули» до Словаччини,
Австрії, Чехії й Угорщини.
Взяти участь у зазначеній поїздці запрошуються представники
районних, міських, обласних державних адміністрацій, органів місцевого
самоврядування, закладів соціальної політики, у справах молоді та спорту,
служб у справах дітей, головні лікарі, медичні працівники лікувальнопрофілактичних закладів, співробітники, учні, студенти закладів освіти,
громадських організацій тощо.
Витрати на проживання, харчування та проїзд передбачаються за
рахунок учасників поїздки (програма поїздки додається). Учасникам поїздки
необхідно мати біометричний паспорт для виїзду за кордон. Кількість місць
обмежена.
Просимо поінформувати зацікавлені структурні підрозділи, районні
державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад, органи місцевого
самоврядування, співробітників лікувальних, медичних, закладів освіти, ЗМІ,
інших організацій та установ соціальної та гуманітарної сфер про зазначену
вище поїздку.
Додаткова інформація та попередня реєстрація відбуватиметься
за тел.: (044) 501-01-15, (063) 147-43-10, (067) 407-77-98, (063) 737-40-47,
(050) 447-49-68, (093) 214-64-17.
Додаток: 1 арк.
Державний секретар
Халюк, 044-234-90-44

Ростислав КАРАНДЄЄВ

Додаток до листа Мінкультури
від 11.11.2019 року № 1895/19-2/15-19

Орієнтовний план міжнародної культурно-просвітницької поїздки
«Різдвяні канікули»
до Словаччини, Австрії, Чехії й Угорщини,
4-10 січня 2020 року
Дата

Час
08.30
04.01.2020 08.30-11.30
11.30-20.00
субота
20.00-21.00
07.00-08.00
08.00-12.00
05.01.2020
12.00-13.30
неділя
13.30-15.00
15.00-20.00

06.01.2020
понеділок

20.00-21.30
07.00-08.00
08.00-11.00
11.00-14.00
14.00-16.00
16.00-19.00
19.00-21.00
07.00-08.00
08.00-12.00
12.00-16.00

07.01.2020
вівторок 16.00-20.00
20.00-21.30
07.00-08.00
08.00-10.30
08.01.2020 10.30-13.00
середа
13.00-16.00
16.00-18.30
07.00-08.00
09.01.2020 08.00-14.30
четвер
14.30-16.00
16.00-19.00
19.00-20.00
07.00-08.30
10.01.2020
08.30-16.00
п’ятниця

Захід
Виїзд з м. Ужгород (від залізничного вокзалу)
Перетин Державного кордону Україна – Словаччина
Переїзд до м. Братислава (Словаччина)
Вечеря, поселення у готель
Сніданок
Екскурсія «Ажурна Братислава – витонченість
архітектурних
ансамблів
–
святкова
столиця
Словаччини», вільний час
Переїзд до м. Відень (Австрія)
Обід
Екскурсія «Відень – імператорська велич міста –
святкова столиця Австрії», вільний час
Повернення у готель
Сніданок
Переїзд до м. Будапешт (Угорщина)
Екскурсія «Будапешт – перлина Дунаю – культура та
традиції яскравого святкування Різдва і Нового року»
Обід, вільний час
Повернення у готель
Святкова вечеря
Сніданок
Переїзд до м. Грац (Австрія)
Екскурсія «Грац – столиця федеральної землі Штирія –
особливості святкового настрою міста», вільний час
Повернення у готель
Святкова вечеря
Сніданок
Переїзд до м. Брно (Чехія)
Екскурсія «Брно – історичний центр Моравії: погляд
крізь віки або святковий настрій по-чеські»
Обід, вільний час
Повернення у готель
Сніданок, звільнення готелю
Переїзд до м. Кошице (Словаччина)
Обід
Екскурсія «Кошице – східна столиця Словаччини,
історична спадщина ЮНЕСКО», вільний час
Поселення у готель
Сніданок, звільнення готелю
Переїзд до м. Ужгород, проходження державного
кордону, прибуття на залізничний вокзал Ужгорода

