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04 вересня 2019 року  № 288                        

                                                                           Директорам обласних,  

                                                                           Київського міського центрів 

                                                                           туризму, станцій юних туристів                        

 

Щодо деяких змін до Умов проведення 

Всеукраїнського заочного конкурсу  

звітів про роботу роїв Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної 

гри «Сокіл» («Джура») 

 

 

 Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-700 від 

14.11.2018 року Українським державним центром національно-патріотичного 

виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді (далі – Центр) було 

оголошено Всеукраїнський заочний конкурс звітів про роботу роїв 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура» 

(молодша та середня вікова група (далі – Конкурс). 

  

У звʼязку з тим, що учасники ІІІ (Всеукраїнського) етапу Всеукраїнської 

дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура» у середній 

віковій групі (11 - 14 років, джури) будуть визначатися за підсумками ІІ етапу 

гри «Джура», Конкурс для середньої вікової групи проводитися не буде. 

  

У молодшій віковій групі (6 - 10 років, козачата, «новаки») 1-й – 

регіональний (заочний) підсумковий етап проводиться у квітні, починаючи з 

2020 року. 

  

Організатори першого етапу Конкурсу подають до 01 травня, починаючи 

з 2020 року на адресу Центру: 01135, м. Київ-135, а/с 190 та на E-mail: 

cnpv_patriot@ukr.net наступні матеріали: 

  

1. Підсумковий протокол першого етапу Конкурсу за формою, що 

додається (додаток 1). 

mailto:cnpv_patriot@ukr.net


 2. Паспорти роїв – переможців/призерів першого етапу Конкурсу 

(додаток 2). 

  

3. Посилання на інтернет-ресурс (соціальні мережі) розміщення звіту про 

роботу рою, та висвітлення роботи рою протягом звітного періоду. 

 

 

 

Директор                                                                С. В. Неділько 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(044)238-06-54 

Бондарчук О.С. 



                                                                                                                                                                   Додаток 1 

                                                                                                                                                                   до листа Центру 

                                                                                                                                                              від __ вересня 2019 р. № ____ 

Область, м. Київ __________________________________________________________ 

 

Організатори _____________________________________________________________ 

 

П Р О Т О К О Л   

Першого етапу Всеукраїнського заочного конкурсу звітів про роботу роїв  

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура» 

(молодша вікова група)   

 

№ 

з/п 

Повна юридична 

назва закладу 

освіти (клубу, 

обʼєднання, 

громадської 

організації) 

Поштова адреса 
(вул., буд., населений 

пункт, район, область, 

поштовий індекс) 

E-mail: 

Рій 

Керівник рою 
Мобільний 

телефон 
E-mail: 

Кількість 

балів 
Місце 

Виховник рою 
Мобільний 

телефон 
E-mail: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.    
   

  
   

2.    
   

  
   

 



                                                                Додаток 2 

                                                                до листа Центру 

                                                                       від __ вересня 2019 р. № ____ 

 

ПАСПОРТ 

Рою______________________________________________________ 
(назва рою) 

1. Регіон ____________________________________________________________ 
(область, м.Київ) 

2. Район ____________________________________________________________ 

3. Назва населеного пункту____________________________________________ 

4. Повна юридична назва навчального (або іншого) закладу, при якому 

організовано рій______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. Поштова адреса____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6. Контактні телефони_________________________________________________ 

7. E-mail:  ___________________________________________________________ 

8. Сайт______________________________________________________________ 

9. Ройовий___________________________________________________________ 
                                                   (Ім’я, Прізвище)  

10. Педагог–виховник ________________________________________________ 
(П.І.Б., № мобільний тел., E-mail:, інші дані) 

 

11. СКЛАД  РОЮ 
(до 15 осіб) 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я 

Дата 

народження 
Школа Клас 

Обов’язки 

(ройова 

посада) 

Домашня 

адреса (E-

mail, моб. 

телефон) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 
 

   Список склав _________________/________________/ 

 

Дата заповнення паспорту __ _____________ 20__ р.   

 

 

М.П.               Керівник закладу _____________/________________/ 

 


