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Від 02.04. 2019р. № 04-02

Директорам обласних, Київського та
міських центрів, палаців дитячоюнацької творчості, естетичного
виховання, державних будинків
художньої та технічної творчості
Шановні колеги!

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2018
року № 1292 Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за
основними напрямами позашкільної освіти), 18 травня у місті Києві на базі
Національного центру ділового та культурного співробітництва «Український
дім» буде проведено Всеукраїнський відкритий фестиваль закладів
позашкільної освіти України «Територія творчості». Програмою фестивалю
передбачено проведення Всеукраїнського фестивалю-конкурсу духових
оркестрів «Армія дітям», презентація збірки поезії та віршів переможців
Всеукраїнського конкурсу творчості дітей та учнівської молоді «За нашу
свободу-2018» і тематичні майстер-класи.
До участі запрошуються вихованці (учні) закладів позашкільної,
загальної середньої, професійної освіти та інших навчальних закладів України,
а також - переможці Всеукраїнського конкурсу творчості дітей та учнівської
молоді «За нашу свободу-2018».
Для участі у заходах необхідно до 26 квітня 2019 року надіслати
заповнену форму заявки на електронну адресу: estetu@i.ua (додаток №1).
Заїзд учасників - 18 травня 2019 року до 10.00 години за адресою: місто
Київ, вул. Хрещатик, 2, Національний центр ділового та культурного
співробітництва «Український дім». Проїзд від залізничного вокзалу станції
метро «Вокзальна» до станції метро «Майдан Незалежності» або «Хрещатик» далі автобусом № 24, 62 до зупинки «Європейська площа». Від’їзд - 18 травня
після 17.00 години.
Витрати на проїзд, харчування учасників заходу та осіб, які їх
супроводжують, здійснюються за рахунок організації, що відряджає. Просимо
завчасно придбати квитки на зворотній шлях.

Збереження життя і здоров’я учасників у дорозі та під час проведення
заходу забезпечують супроводжуючі особи.
Додаткова інформація за телефонами у місті Києві (044) 253-01-05 –
Наумець Алла Федорівна, (067) 356-61-39 - Косенко Сергій Миколайович.
З повагою
директор

Косенко (067) 356-61-39

Г. А. Шкура

Додаток
до листа УДЦПО
від 02.04.19р. №04-02
Орієнтовний план проведення
Всеукраїнського відкритого фестивалю закладів позашкільної освіти України
Територія творчості»
Дата проведення: 18 травня 2019 року
Місце проведення: місто Київ, Національний центр ділового та культурного співробітництва
«Український дім» (вул. Хрещатик, 2)
Час
09.00-10.00
10.00-10.45
11.00-15.00

13.00-14.00
14.00-14.30
14.30-15.00
15.00-16.00

Дії/події
Заїзд, реєстрація учасників заходу (вул. Хрещатик, 2)
Урочисте відкриття фестивалю
Хід заходу:
1) Фестиваль військових професій;
2) Конкурс дитячих оркестрів «Армія-дітям»;
3) Презентація збірки дитячої поезії та малюнків;
4) «BIG-ART» художня інсталяція (розпис одиниці військової техніки).
Показові виступи дитячих колективів та виконавців
Спільне виконання Гімну Європи дитячими духовими оркестрами
Церемонія нагородження переможців фестивалю-конкурсу «Армія – дітям»
Закриття Фестивалю
 Хореографічна композиція «Всі ми діти твої, Україно!»
 Показовий виступ військового оркестру

Додаток №1
Заявка
на участь
у Всеукраїнському відкритому фестивалі закладів позашкільної освіти України «Територія творчості»

№
з/п

Назва
населеного
пункту
(область,
район, т.і.)

Назва
закладу

Назва
колективу
(звання при
наявності)

ПІП керівника,
посада, місце
роботи,
контактний
телефон

1.
2.
(Усі дані, що подані у таблиці повинні бути записані без скорочень)

ПІП вихованця,
вік,
контактний
телефон

Час приїзду/від’їзду
(вид транспорту)

Контактна
особа

Додаток

