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Начальникам
департаментів
(управлінь)
освіти і науки обласних, Київської міської
державних адміністрацій
Ректорам (директорам) інститутів
(закладів) післядипломної педагогічної освіти

Про проведення фінального етапу
ХХУ Всеукраїнського турніру юних хіміків
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.08.201 7 № 1112 «Про
проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у
2017/2018 навчальному ропі» фінальний етап ХХУ Всеукраїнського турніру юних хіміків
відбудеться у місті Тернополі з 29 жовтня по 3 листопада 2017 року.
Турнір буде проведено відповідно до вимог Положення про Всеукраїнські учнівські
олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науководослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 22 вересня
2011 року №1099 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада
2011 року за №1318/20056.
До участі запрошуються команди у складі 3-5 учнів 8-11 класів. Команду
супроводжує один керівник, який несе відповідальність за збереження життя та здоров'я
учнів.
Для участі в турнірі слід до 15 жовтня 201 7 р надіслати заявку (додаток 1) на поштову
адресу Тернопільського обласного комунального інституті' післядипломної педагогічної
освіти: 46027 м.Тернопіль, вул.Громницького. 1 Електронні невідскановані версії заявок
(У/оічі-файли, без зображення печаток та підписів) слід одночасно відправити на такі
електронні адреси (тема «турнір»): асішш б ірро.есІи.Ге.иа. пата_с1іегеріпа'ії'икі'.пет: (за
можливістю до 15 жовтня 2017 року).
Оригінали заявок подаються під час реєстрації команд
Заїзд учасників турніру - 29 жовтня 2017 року Реєстрація та поселення учасників
турніру, керівників команд відбуватиметься у сервісно-туристичному комплексі ..Рута»,
м.Тернопіль, вул. Медова, 2. тел. 035-2-52-75-94. який знаходиться в районі автовокзалу і
ринку. їхати до місця проживання від залізничного вокзалу маршрутними автобусами 20.22.
тролейбусами 3,5,8,9 до зупинки «Ринок (автовокзал)»
Відкриття турніру - 29 10 2017 року о 1б"'° год
Закриття турніру - 03.11 2017 року о 10і"' год.
Від'їзд команд - 03.11.2017 року з 12"4' год.
Заїзд, реєстратч та поселення .членів журі та оргкомітету 29 жовтня 2017 року за
адресою: вул. Гайова. 29, готель «Алігатор» або вул. Й. Пер ля. 1А. готель «У Поттера». Доїзд
чтенів журі до місця поселення від залізничного вокзалу маршрутними автобусами X? .№20.
22 до зупинки «13 школа»
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Турнір проводиться на засадах самофінансування: за кожного із членів команди та
керівника команди оргкомітетом встановлено оргвнесок у розмірі 1250 (одна тисяча двісті
п'ятдесят гривень), який до 20 жовтня 2017 року необхідно перерахувати на розрахунковий
рахунок Тернопільського обласного комунального інституту після дипломної педагогічної
освіти (з поміткою «XXV Всеукраїнський турнір юних хіміків»), призначення платежу:
організаційний внесок за участь у турнірі. Реквізити для розрахунку зазначені в додатку 2.
Членам команд необхідно мати паспорт або свідоцтво про народження, учнівський
квиток (або довідку навчального закладу з фотокарткою), довідку про стан здоров'я та
довідку від лікаря-епідеміолога. завірені печатками лікувального закладу, копію довідки про
присвоєння ідентифікаційного коду.
Керівникам команд необхідно мати паспорт, копію довідки про присвоєння
ідентифікаційного коду, копію документа, що підтверджує перерахування коштів, завірену
копію наказу про відрядження (з пунктом, яким встановлюється відповідальність
супроводжуючих осіб за життя, здоров'я та поведінку членів команд, заявку, завірену
мокрою печаткою), аптечку для надання невідкладної допомоги
Просимо керівників команд і членів журі заздалегідь придбати квитки на зворотний
шлях відповідно до розкладу руху поїздів та автобусів, повідомити в оргкомітет до
23.10.2017 року дату й час приїзду команди, номери потяту' та вагону, для організованої
зустрічі команд.
Контактні особи з питань організації турніру
—
Когут Ольга Іванівна, заступник директора Тернопільського обласного
комунального інституту післядипломної педагогічної освіти з науково-педагогічної,
навчальної роботи та ІКТ; тел.068 51 27 939;
—
Мартинюк Лідія Олександрівна, методист відділу методики навчальних
предметів та професійного розвитку педагогів Тернопільського обласного
комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, тел. 095 603 11 59,
068 998 53 76

О М.Петровський
068 51 27 939
Мартишок 095 603 11 59
068 998 53 76
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Додаток 1
до листа ТОКІППО
від 02.10.2017 р. №01-03/901
Заявка
на участь збірної команди...........області у ХХУ Всеукраїнському ту рнірі юних хіміків

Назва команди:
Назва навчального(них) закладу(дів) (адреса):
Керівник команди (прізвище, ім’я, навчальний заклад,в якому працює, посада, номер тел.):
Тренер команди: (прізвище, ім’я, по батькові, навч&тьний заклад.в якому працює, посада):
Капітан команди (прізвище, Зім’я):
Склад команди:
№ Прізвище,
Зім’я, по
батькові

Дата
народ
ження

Клас
навчання

1.
2.
3.
4.
5.
Начальник управління освіти і науки
обласної державної адміністрації
(ініціали, прізвище)

Навчальний
заклад (згідно
ІСУО)

Домашня
адреса

Ідентифікаційний
номер

'

від 02.10.2017 р.
Реквізити
Тернопільський обласний комунальний
Інститут післядипломної педагогічної освіти
46027 м.Тернопіль вул..Громницького,1
код 02139788 , р/р 31554302247804,
МФО 838012 ГУДКСУ в Тернопільській обл.
м.Тернопіль
КЕКВ 2282
(з поміткою: «ХХУ Всеукраїнський турнір юних хіміків»)
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