Сумська обласна державна адміністрація
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
вул. Прокоф’єва, 38-а, м. Суми, 40016, тел./факс (0542)36-10-97, тел. 63-51-00
E-mail: sumy005@gmail.com Код ЄДРПОУ 39399524

09.03.2016 № 04-15/1206

На № _______________ від ____________

Департаменти (управління) освіти і
науки обласних, Київської міської
державних адміністрацій
Про проведення турніру

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 07.09.2015
№ 915 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з
навчальних предметів у 2015/2016 навчальному році», листа Інституту
модернізації змісту освіти від 15.02.2016 № 21/10-270 фінальний етап
ХІІ Всеукраїнського турніру юних журналістів відбудеться з 13 до 17 квітня
2016 року на базі Сумської гімназії № 1 м. Суми.
До участі запрошуються команди у складі 3-5 учнів.
Заїзд та реєстрація учасників 13 квітня 2016 року на базі Сумської
гімназії № 1 м. Суми за адресою: м.Суми, вул. Засумська, 3. Проїзд від
залізничного вокзалу маршрутним таксі № 21 до зупинки «Центральний
ринок», від автовокзалу – маршрутним таксі № 7 до зупинки «Центральний
ринок».
Відкриття турніру 13 квітня 2016 року о 16 годині.
До 5 квітня 2016 року необхідно надіслати електронний варіант заявки
на адресу: E-mail: sumy005@gmail.com. Оригінал заявки (завірений керівником
установи, яка формує команду) подається в оргкомітет після прибуття команди
в м.Суми.
У заявочному листі обов’язково вказати:
1. Прізвище, ім’я, по батькові членів команди (капітан, члени команди,
рік народження, клас, школа, домашня адреса, особистий ідентифікаційний код
учасника).
2. Прізвище, ім’я, по батькові, посада, категорія, звання керівника
команди.
3. Телефон, факс (робочий, домашній) керівника команди.
Учасникам команд слід мати при собі паспорт або свідоцтво про
народження, довідку про стан здоров’я, довідку лікаря-епідеміолога, завірену
гербовою печаткою, керівникам команд – паспорт.
За кожного учасника команди та керівника встановлено внесок дев’ятсот
п’ятдесят гривень, який необхідно перерахувати до 5 квітня 2016 року Сумській
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гімназії №1 на рахунок: СМГО «Гарант» р/р 26003229016, Сумське ОУ АТ
«Ощадбанк» м.Суми, МФО 337568 код ЄДРПОУ 26532800.
Обов’язково
вказати
вид
платежу
(внески
за
участь
у
XIІ Всеукраїнському турнірі юних журналістів). Оплату за участь можна
зробити за готівковим рахунком при реєстрації.
До 5 квітня 2016 року повідомити організаційний комітет про дату, час та
місце приїзду команди (номер потяга, номер вагона, автобуса).
Довідки за телефонами: (0542) 22-17-45; (0542) 36-01-54.
Поселення
членів
журі
відбудеться
за
адресою:
м.Суми,
вул.Прокоф’єва, 38/2, готель Української академії банківської справи (вартість
одного місця у двомісному номері 181,50 гривні, вартість одного місця в
тримісному номері 90,75 гривні).

Директор Департаменту освіти і науки
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