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Керівникам органів управління 

освітою райдержадміністрацій, 

виконкомів міських рад, 

об’єднаних територіальних громад 
 

Директорам закладів позашкільної  

освіти туристсько-краєзнавчого 

профілю 
 

Директорам закладів освіти 

обласного підпорядкування 
 

  

 

 

Полтавський обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді 

повідомляє, що, відповідно до Планів роботи Департаменту освіти і науки 

Полтавської облдержадміністрації на 2018 рік, з 14 по 16 березня 2018 року в  

м. Полтаві відбудеться 35 обласний зліт юних краєзнавців, присвячений   65-

річчю туристсько-краєзнавчого руху на Полтавщині.   

У зльоті беруть участь делегації (чи збірні команди) у складі 5 дітей та 1 

керівника – представники пошуково-краєзнавчих, туристсько-краєзнавчих 

об’єднань, від району, міста, об’єднаної територіальної громади, закладу освіти.  

Програма зльоту передбачає проведення: 

- виставки з досвіду роботи «Історія та досягнення туристсько-

краєзнавчого руху»; 

- творчих звітів об’єднань про розвиток туристсько-краєзнавчої справи у 

своєму районі, місті, ОТГ, навчальному закладі та досягнення юних краєзнавців 

і туристів; 

- благодійної акції «Подаруй частинку тепла». 

Попередні заявки готуються за формою додатка до Порядку проведення 

зльоту та не пізніше 02 березня  2018  року надсилаються на електронну адресу 

Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді 
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poltavatourcenter@gmail.com з темою повідомлення «Заявка на участь у 35 

зльоті». 

Звертаємо увагу, що у заявці необхідно вказати контактний номер 

телефону керівника делегації, потребу щодо замовлення проживання і 

харчування, та можливість підготовки творчого звіту, який буде 

включений до сценарію урочистого відкриття зльоту. 

Делегації прибувають до м. Полтави 14 березня 2018 р. до 11.00 год. 

Реєстрація учасників буде проходити в Полтавському  обласному центрі 

туризму і краєзнавства учнівської молоді за адресою: вул. Нечуя-Левицького, 4. 

Вартість проживання 60-140 гривень за добу з особи. Харчування 3-х 

разове в їдальні вартістю 78 грн. на добу з особи.  

Замовити харчування і уточнити адресу проживання необхідно 

заздалегідь за телефонами Центру туризму і краєзнавства: (05322) 60-60-95 або 

0669079767 згідно з попередніми заявками. Відповідальна особа за організацію 

та проведення зльоту – Ярошенко Юлія Олександрівна, методист ОЦТКУМ. 
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