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Від 29.05.2014 p. № 3/3-9-768-14_
На № _________ від _____________

Міністерство освіти і науки, молоді
та спорту Автономної Республіки
Крим, департаменти (управління)
освіти і науки обласних, Київської
та Севастопольської міських
державних адміністрацій
Про проведення Всеукраїнського
конкурсу з флористики
та фітодизайну
Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від
27.12.2013 № 1842 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних
заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2014 рік» та від 21.03.2014 №248
«Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс з флористики та
фітодизайну», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 квітня
2014 р. за №393/25170, у червні-серпні ц.р. Національний екологонатуралістичний центр учнівської молоді проводить Всеукраїнський конкурс
з флористики та фітодизайну (положення про конкурс – на сайті
www.nenc.gov.ua).
Захід пройде в 2 етапи: І етап – відбірковий (заочний) – до 10 липня,
ІІ етап – фінальний (очний) – з 20 по 22 серпня 2014 року в м. Києві.
До участі в заході запрошуються індивідуальні учасники або команди
творчих учнівських об’єднань загальноосвітніх і позашкільних навчальних
закладів з напряму «Флористика та фітодизайн». До складу команди входять
3-5 осіб: 2-4 учні віком від 13 до 18 років включно та один керівник.
Для участі в першому етапі конкурсу необхідно до 10 липня надіслати
заявку на поштову адресу: Національний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді, вул. Вишгородська, 19, м. Київ, 04074 або на електронну
адресу: cvetic@nenc.gov.ua (на конверті зробити помітку «Флористика та
фітодизайн»).
На підставі поданих матеріалів організаційний комітет проведе відбір
учасників фінального (очного) етапу конкурсу. Результати відбору будуть

оприлюднені до 21 липня 2014 року на сайті: www.nenc.gov.ua.
Заїзд та реєстрація учасників ІІ етапу конкурсу – 20 серпня з 9.00 год.
до 13.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 19, Національний
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.
Проїзд від Центрального залізничного вокзалу м. Києва: маршрутним
таксі № 558 або № 181 до зупинки «Мостицька».
Від'їзд – 22 серпня після 13.00 год.
Керівників команд просимо завчасно придбати квитки на зворотний
шлях.
Збереження здоров'я та життя учасників конкурсу забезпечують
керівники.
Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що
відряджає.
Додаткова інформація – за телефонами: 0 (44) 430-02-60, 430-00-64;
е-mail: cvetic@nenc.gov.ua, на сайті: www.nenc.gov.ua.
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