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Від 13.02.2018 р. № 02-10 

На № ______ від ________ 20 ___ р. 

 Директорам обласних та 

Київського міського центрів 

науково-технічної творчості 

учнівської молоді 

 

Про проведення Всеукраїнських відкритих  

змагань учнівської молоді (юніори) з  

автомодельного спорту (трасові моделі)( IV ранг) 

Відповідно до пункту 79 Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік, затвердженого наказом 

МОН від 04.01.2018 № 12, з 28 по 31 березня 2018 року у м. Києві на базі Київського 

міського координаційного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

«Сфера» відбудуться Всеукраїнські відкриті змагання учнівської молоді (юніори) з 

автомодельного спорту (трасові моделі) (IV ранг). Програма (Регламент) проведення 

заходу розміщена на сайті УДЦПО: http: //udcpo.com.ua 

До участі запрошуються команди закладів позашкільної освіти та інших 

закладів, установ, організацій, що отримали виклик від Українського державного 

центру позашкільної освіти. Склад команди: учасники – 4 особи, 1 тренер-керівник,  

1 суддя. 

Заїзд та реєстрація учасників - 28 березня ц.р. до 12.00 год. за адресою: місто 

Київ, проспект Героїв Сталінграда, 18, Київський міський координаційний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді «Сфера». Проїзд від залізничного 

вокзалу м. Києва метро до зупинки «Мінська» далі пройти по вул. Маршала 

Тимошенка 500 метрів до Київського міського координаційного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді «Сфера». Від`їзд учасників - 31 березня ц.р. 

після 18.30 год. Просимо завчасно придбати квитки на зворотний шлях.  
Витрати на проїзд, харчування учасників та осіб, які їх супроводжують, 

здійснюються за рахунок організації, що відряджає. Орієнтовна вартість проживання 
– від 100,00 грн./добу, централізованим харчування організатори заходу не 
забезпечують. За бажанням учасників пропонується - сніданок, обід та вечеря від 
180,00 грн./добу. 

Збереження життя і здоров’я учасників у дорозі та під час проведення заходу 
забезпечують супроводжуючі особи.  

Для участі у заході просимо подати заявку до 07 березня ц.р. на e-mail: texn@i.ua 
Додаткова інформація за тел. у м. Київ: (095) 884-64-57 (контактна особа – 

Романенко Сергій Володимирович) або (050) 614-98-05 (контактна особа – Петренко 
Олександр Іванович). 
 
 
Директор                                                                                                              Г. А. Шкура 
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