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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Головна мета
Міжнародний дитячий фестиваль “Змінимо світ на краще !” заснований за ініціативи України в 2001
році.
Головна мета фестивалю відповідає рішенням 31-ї (2002 р.) та 62-ї (2007 р.)Спеціальних Сесій
Генеральної Асамблеї ООН в інтересах дітей.
Головними завданнями фестивалю є сприяння формуванню принципів толерантності, рівності прав та
плюралізму думок у дітей різних національностей та віросповідань через набуття досвіду життєдіяльності в
умовах полі культурного середовища.
Міжнародний дитячий фестиваль “Змінимо світ на краще !”:
• привертає увагу світової спільноти до становища дітей;
• надає можливість для розвитку міжнародного дитячого громадського руху;
• створює умови для висловлювання дітьми своїх думок стосовно нагальних проблем життя
суспільства, поширення ідеї побудови світу без насильства та ворожнечі, підтримки в світі миру та
стабільності;
• сприяє донесенню дитячих ініціатив до керівників держав та міжнародних організацій;
• допомагає налагодженню, розвитку та зміцненню дружніх, добросусідських відносин між країнами,
культурного та гуманітарного співробітництва в дитячому середовищі, міжнародній інтеграції,
формує у дітей культуру міжнаціонального спілкування, стимулює до більш глибокого вивчення
національних традицій, звичаїв, культури своїх країн, сприяє збереженню загальнолюдських
цінностей;
• сприяє розвитку мислення, особистих інтелектуальних, комунікативних, творчих здібностей;
виявленню спільності інтересів у дітей різних народів;
• забезпечує позитивне спілкування між дітьми шляхом участі в диспутах, тренінгах, форумах,
змаганнях, виставках, святах, знайомства з національними традиціями та звичаями, обміну творчими
досягненнями в певних галузях мистецтва тощо;
• створює можливості для розкриття талантів дітей планети;
• демонструє приклад результативної творчої співпраці дітей різних народів.

Емблема фестивалю – сім долонь кольорів веселки, що розташовані одна до одної колом і
символізують єдність культур народів світу, рівні права кожної людини, прагнення до відкритості, свободи,
розвитку та миротворчої діяльності.
Гімн фестивалю - виконується різними мовами, в його основу покладені такі слова: “Є в нас планета
на всіх одна, хай стане краще для всіх вона. Діти планети – змінимо світ, стане він світлим, добрим, гомінким !”
Місце проведення фестивалю - Міжнародний дитячий центр “Артек” - найбільший дитячий
оздоровчий заклад України, що має статус “Центр під егідою ЮНЕСКО “, розташований на узбережжі Чорного
моря, в Автономній Республіці Крим, селищі Гурзуф (http//www.artek.org)
МДЦ “Артек” заснований у 1925 році. За час існування в ньому побували більше 1,5 млн. дітей з 130
країн світу. Сьогодні Центр об’єднує 10 дитячих таборів, в яких одночасно можуть відпочивати до 4 тисяч дітей
Термін проведення

Фестиваль проводиться у період з 20 липня по 1 серпня 2012 року.
Заїзд учасників до МДЦ «Артек» з 17 липня, роз’їзд до 3 серпня.
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2. ІСТОРІЯ ФЕСТИВАЛЮ
Країни-учасники:
1 фестиваль (2001 р.)
• Болгарія , Грузія, Росія, Україна
2 фестиваль(2002 р.)
• Азербайджан, Болгарія, Вірменія, Грузія, Молдова, Росія, Туреччина, Україна.
3 фестиваль (2003 р.)
• Азербайджан, Білорусь, Болгарія, Вірменія, Грузія, Казахстан, Македонія, Марокко, Молдова,
Німеччина, Росія, Румунія, Угорщина, Україна.
4 фестиваль (2004 р.)
• Азербайджан, Білорусь, Болгарія, Великобританія, Вірменія, Грузія, Естонія, Казахстан, Китай,
Латвія, Литва, Македонія, Марокко, Молдова, Монголія, Німеччина, Польща, Росія, Румунія,
Угорщина, Україна
5 фестиваль (2005 р.)
• Білорусь, Болгарія, Вірменія, Великобританія, Грузія, Данія, Казахстан, Канада, Китай, Латвія,
Литва, Македонія, Марокко, Молдова, Монголія, Німеччина, Росія, Сербія та Чорногорія,
Україна, Хорватія .
6 фестиваль (2007 р.)
• Азербайджан, Білорусь, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Ізраїль, Естонія, Казахстан, Кіпр,
Китай, Латвія, Литва, Македонія, Марокко, Молдова, Монголія, Німеччина, Польща, Росія,
Румунія, Сербія, Туреччина, Україна, Чехія, Чорногорія, Фінляндія.
7 фестиваль (2008 р.)
• Австрія, Австралія, Азербайджан, Алжир, Андорра, Бахрейн, Білорусь, Болгарія, Вірменія,
Грузія, Данія, Естонія, Ізраїль, Індія, Італія, Йорданія, Казахстан, Канада, Кіпр, Киргизія, Латвія,
Литва, Марокко, Молдова, Монголія, Нігерія, Німеччина, Об’єднані Арабські Емірати, Парагвай,
Польща, Росія, Румунія, Сербія, CША, Таджикистан, Таїланд, Туніс, Туреччина, Угорщина,
Україна, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція, Японія
8 фестиваль (2009 р.).
• Азербайджан, Алжир, Бахрейн, Білорусь, Болгарія, Великобританія, В’єтнам, Вірменія, Грузія,
Данія, Естонія, Ізраїль, Індія, Іран, Італія, Йорданія, Казахстан, Канада, Киргизія, Китай, Кіпр,
Куба, Латвія, Литва, Ліван, Лівія, Марокко, Молдова, Монголія, Нігерія, Нідерланди,
Німеччина, Об’єднані Арабські Емірати, Палестина, Польща, Росія, Румунія, Сирія, CША,
Таїланд, Туніс, Туреччина, Туркменістан, Угорщина, Україна, Фінляндія, Франція, Чехія,
Швеція
9 фестиваль (2010 р.)
• Азербайджан, Алжир, Бахрейн, Білорусь, Великобританія, В’єтнам, Вірменія, Габон, Грузія,
Данія, Естонія, Єгипет, Ізраїль, Індія, Іран, Італія, Йорданія, Казахстан, Канада, Киргизія, Китай,
Кіпр, Куба, Латвія, Литва, Ліван, Лівія, Марокко, Молдова, Монголія, Нігерія, Нідерланди,
Німеччина, Палестина, Польща, Португалія, Росія, Румунія, Сербія, CША, Таджикистан,
Таїланд, Туреччина, Угорщина, Україна, Фінляндія, Чехія, Хорватія, Швейцарія, Швеція,
Японія
10 фестиваль (2011 р.)
• Азербайджан, Алжир, Бахрейн, Білорусь, Болгарія, Великобританія, В’єтнам, Вірменія, Гана,
Греція, Грузія, Данія, Естонія, Єгипет, Ізраїль, Індія, Ірак, Йорданія, Казахстан, Киргизія, Кенія,
Китай, Кіпр, Куба, Латвія, Литва, Ліван, Мозамбік, Молдова, Монголія, Нігерія, Нідерланди,
Німеччина, Палестина, Південно-Африканська Республіка, Польща, Португалія, Росія, Румунія,
CША, Таїланд, Угорщина, Україна, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція.
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3. УЧАСНИКИ ФЕСТИВАЛЮ
До участі у фестивалі запрошуються організовані групи дітей - національні делегації.
Організатори створюють умови для спільності інтересів дружелюбних, толерантних та талановитих
представників планети.
Запрошення на фестиваль надсилаються через дипломатичні представництва України за кордоном та
оприлюднюються на офіційному сайті www.hope-good.net
До складу делегації запрошуються діти віком 12-15 років, що пов»язано з програмою фестивалю
та умовами перебування в МДЦ «Артек».
Громадяни України, які постійно проживають за кордоном, не можуть входити до складу іноземних
делегацій.
Кількісний склад делегації визначають організатори фестивалю залежно від умов організації
проведення.
Персональний склад делегації формується країною-учасницею відповідно до програми фестивалю.
Організатори залишають за собою право персонального запрошення учасників відповідно до програми.
Бути учасником Міжнародного дитячого фестивалю “Змінимо світ на краще !” за рахунок
організаторів можна тільки один раз! Перебування вдруге можливе тільки за персональним
запрошенням Оргкомітету або за власний рахунок, за умови підтвердження наявності вільних місць у
фестивальних таборах.
Національну делегацію очолює 1 дорослий керівник, який має:
• своєчасно надіслати до Оргкомітету реєстраційну форму та забезпечити прибуття делегації згідно з
встановленими термінами;
• обов’язково володіти однією з робочих мов фестивалю – українською/ російською/англійською;
• мати практичний досвід роботи з дітьми;
• бути обізнаним з програмою фестивалю та вимогами організаторів;
• забезпечувати участь дітей у фестивальних заходах;
• сприяти вихованню дітей, створенню в тимчасовому колективі миролюбних, дружніх відносин, взаємну
повагу, незважаючи на національні та релігійні традиції та уподобання;
• пропагувати здоровий спосіб життя;
• виконувати особисто та вимагати від членів делегації дотримування правил та встановленого режиму,
що спрямовані на забезпечення безпеки життя та здоров’я учасників.
Збільшення чисельності дорослих керівників обмежено умовами МДЦ «Артек» та досвідом
проведення фестивалю.

4. УМОВИ ПЕРЕБУВАННЯ
Умови перебування дітей
Для дітей створені умови для змістовного спілкування, особистого розвитку та відпочинку - участь у
фестивальних заходах та святах, занятття за інтересами, можливість відкрити в собі нові таланти та здібності,
знайти нових друзів, набути додаткові знання у різних галузях культури, поліпшити стан свого здоров’я.
Діти розміщуються в однокімнатних комфортабельних 8-місних номерах, що оснащені кондиціонерами,
мають душ та туалет. Збереження речей забезпечується у камері схову, яку діти можуть відвідувати протягом
дня. Гроші, що привозять діти, здаються до каси на персональні рахунки та видаються за бажанням.
Національні делегації об’єднуються в окремі загони чисельністю до 30 дітей.
Враховуючи побажання саме дітей-учасників попоредніх фестивалів та напрацьований
організаторами багаторічний позитивний досвід, до складу загону входять різномовні представники
континентів, національностей та віросповідань.
З дітьми постійно працює педагогічний колектив МДЦ “Артек”, який:
• забезпечує безпеку життя та здоров’я дітей;
• допомагає психологічній адаптації в тимчасовому колективі, створенню в групі представників різних
країн позитивного психологічного мікроклімату, атмосфери взаємоповаги та взаєморозуміння, конструктивного
спілкування та спільності інтересів, умови для розвитку особистих та комунікативних здібностей;
• забезпечує дотримання дітьми встановленого режиму та правил внутрішнього розпорядку;
• сприяє координації участі дітей у фестивальних заходах.
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Учасники фестивалю забезпечуються артеківською формою (сорочки, футболки, шорти, куртки та
брюки, капелюх) за погодними умовами. Форма є обов’язковим елементом при проведенні всіх масових
заходів.
Діти повинні мати не менше 2 пар власного взуття, кімнатні тапочки, спортивне взуття, купальний та
спортивний костюми, зубну пасту, мило, гребінець, шкарпетки. У зв’язку із гірським рельєфом місцевості, все
взуття повинно бути на неслизькій підошві !
.
Діти забезпечуються 5-разовим харчуванням. На території таборів розміщуються крамниці, де можна
придбати мінеральні напої, соки, цукерки, печиво, морозиво, а також сувеніри та засоби гігієни. У разі
необхідності можна скористатися послугами таксофонів та Інтернету.
Безпека території проживання дітей та місць проведення фестивальних заходів забезпечується
спеціалізованою службою охорони.

Умови перебування керівників
Дорослі керівники делегацій розміщуються окремо від дітей в готельних комплексах МДЦ
«Артек».
Для керівників пропонується додаткова програма, що передбачає за бажанням самих учасників
національні вечори знайомства, проведення майстер-класів, дискусії, круглі столи, спільні культурні заходи,
обмін досвідом, ознайомлення з організацією роботи МДЦ “Артек” тощо.
Організатори забезпечують керівників 5-разовим харчуванням та транспортним обслуговуванням за
графіком в межах території МДЦ «Артек».
.

Медичні вимоги
1. При прибутті до МДЦ “Артек» керівники делегацій подають до Медичної частини
медичні карти дітей та медичні страхові поліси всіх членів делегації.
Медична карта заповнюється за місцем проживання дитини, із зазначенням комплексної оцінки
стану її здоров’я, епідеміологічного оточення та наявних щеплень (з перекладом українською, російською
або англійською мовами).
Дія Медичного полісу має розповсюджуватися на територію України ! У разі неможливості
виконання цієї умови або за бажанням самих учасників, керівник може оформити такий поліс в МДЦ
«Артек».
Діти проходять медичний огляд спеціалістами Медичної частини.

Просимо взяти до уваги, що з метою дотримання належного санітарно-епідеміологічного
режиму у фестивальному містечку, без медичної карти та страхового полісу діти не
допускаються до участі у фестивалі, ізолюються від інших учасників та негайно повертаються
додому за власний рахунок.

Керівники делегацій повинні мати стан здоров’я, що дозволяє їм перебувати в умовах субтропічного
клімату та гірського рельєфу Криму та медичні страхові поліси.
2. Протипоказання для перебування в МДЦ „Артек”:
• усі захворювання у період загострення;
• усі форми туберкульозу різноманітних органів та систем;
• ревматизм в активній та неактивній фазі, до зняття з диспансерного обліку;
• гіпертонічна хвороба;
• епілепсія, інші судорожні припадки та їх еквіваленти;
• гострі психічні захворювання та реактивні стани;
• цукровий діабет, тиреотоксикоз;
• усі інфекційні захворювання та паразитарні захворювання шкіри.
Не раніше 5 років після стихання гострого процесу:
• придбані та уроджені пороки серця та судин, у тому числі оперовані;
• захворювання крові та кровотворних органів;
• бронхоектатична хвороба, бронхіальна астма;
• виразкова хвороба шлунка та 12-палої кишки;
• гострий нефрит, пієлонефрит, хронічний нефрит, нирковокам’яна хвороба, уроджені аномалії
нирок, що супроводжуються порушенням їх функцій.
При перебуванні одужуючих після інфекційних захворювань, керуються періодом заражуваності
інфекційного хворого.
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У випадку хвороби МДЦ „Артек” згідно зі страховим полісом забезпечує медичне обслуговування
учасників до закінчення терміну перебування на фестивалі.
Час відправлення дитини додому після одужання погоджується з організаторами фестивалю,
керівником делегації та батьками.

Фінансові умови
Організатори забезпечують проживання та харчування учасників, перевезення їх у межах території
МДЦ «Артек», зустріч делегацій в аеропорту або на залізничному вокзалі Сімферополя та перевезення їх до/з
МДЦ “Артек”.
Транспортні витрати до/з Сімферополя - за рахунок учасників.
Кожний член делегації сплачує до Оргкомітету реєстраційний внесок у розмірі, еквівалентному 30
доларам США.
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5. ПРОГРАМА
•
•
•
•
•
•
•
•

Програма фестивалю здійснюється за такими напрямками:
Громадська діяльність в рамках Міжнародної громадської організації «Всесвітня Дитяча Ліга Націй»
Творча діяльність за програмою «Планета талантів»

Основні фестивальні заходи:
Проведення третьої сесії Генеральної асамблеї Міжнародної громадської організації «Всесвітня Дитяча
Ліга Націй».
Дні країн
Конкурс талантів
День миру
Відкриття та закриття фестивалю

Генеральна Асамблея Всесвітньої Дитячої Ліги Націй
До участі в роботі Міжнародної громадської організації «Всесвітня Дитяча Ліга Націй» запрошуються
лідери громадських організації, представники дитячих парламентів, шкільного самоврядування, юні
журналісти, учасники волонтерського руху віком 14-15 років.

«Планета талантів»

До участі в програмі запрошуються юні таланти віком 12-15 років у пісенному, хореографічному,
музичному, цирковому або оригінальному жанрах, які мають досвід участі та досягнення у національних
та міжнародних мистецьких заходах.
Особливості виступів юних талантів заздалегідь узгоджуються з Оргкомітетом.
Учасники забезпечують усе необхідне для відтворення своїх виступів (фонограми, музичні інструменти,
реквізит, спеціальні прилади тощо).
У рамках програми передбачаються концертні виступи, конкурси, свята, майстер-класи та творчі
майстерні. Юні таланти беруть участь у постановці спільного концертного шоу до Дня миру.

Дні країн
•
•
•
•

Проводяться одночасно декількома національними делегаціями.
Основні складові заходу:
Церемонія підняття національних прапорів з коротким привітаннями делегацій;
Випуск спільних стінних газет;
Паркове свято з елементами інтерактивних виставок, фотоматеріалами, друкованою продукцією,
національними сувенірами, національними іграми та конкурсами;
Вечірня розважальна програма.

День миру

День миру є масштабним святом усіх учасників Міжнародного дитячого фестивалю «Змінимо світ на
краще!», головними заходами якого є:
• Спільна виставка робіт учасників (фото, образотворче та прикладне мистецтво, газети тощо);
• Зустрічі з почесними гостями;
• Прес-конференція;
• Підсумкове засідання Генеральної асамблеї Міжнародної громадської організації «Всесвітня Дитяча
Ліга Націй»
• Концертно-розважальне шоу

Відкриття та закриття фестивалю

У церемонії беруть участь всі учасники фестивалю. Церемонія включає парад делегацій в національних
костюмах, підняття прапору фестивалю та національних прапорів країн-учасників; виконання гімну
фестивалю, привітання організаторів.
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Для участі у фестивальних заходах делегація самостійно забезпечує :
• 2 великих національних прапори (для кріплення на древко та підняття на щоглі) розміром
1.5х 1.0 м;
• маленькі національні прапорці;
• гімн країни, записаний у форматі CDR або МР3;
• відеофільм про країну тривалістю до 5 хвилин;
• атрибутику з національною символікою – головні убори, національні костюми тощо;
• матеріали для оформлення виставки до Дня країни;
• музичні твори національною мовою у форматі CDR або МРЗ для використання на дискотеках.

Протягом фестивалю на учасників чекають:
•

•
•
•
•
•
•

Міжнародний дитячий прес-центр (участь у прес-конференціях, зустрічах, висвітлення
фестивальних подій в мережі Інтернет, створення фото- та відео-матеріалів, випуск телевізійних
щоденників та радіопередач, друкованих видань, газет, буклетів тощо).
вечірні розважальні програми;
спортивні змагання з футболу, волейболу, баскетболу, орієнтування на місцевості та
настільних ігор тощо;
хобі-клуби з фітодизайну, роботи з природними та пластичними матеріалами, виготовлення
м’яких іграшок, розпису на тканині, малювання, живопису;
морські купання та морські прогулянки;
туристичні походи;
екскурсійна програма
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6. Діяльність Міжнародної громадської організації
«Всесвітня Дитяча Ліга Націй»
Міжнародна громадська організація «Всесвітня Дитяча Ліга Націй» заснована представниками 50 країн
світу 31 липня 2009 року в Міжнародному дитячому центрі “Артек” під час проведення 8-го Міжнародного
дитячого фестивалю «Змінимо світ на краще!».
На фестивалі було проведено установчі збори та затверджено статут Всесвітньої Дитячої Ліги Націй,
обрано керівні органи, почесних членів, генерального директора, Міжнародний дитячий центр “Артек”
визначено її штаб-квартирою. Юні представники країн-учасниць фестивалю підписали спільне звернення до
Генеральної асамблеї ООН з проханням підтримати їх міжнародну ініціативу в інтересах дітей.
6 жовтня 2009 р. Міністерство юстиції України зареєструвало Міжнародну громадську організацію
«Всесвітня Дитяча Ліга Націй».
8-9 жовтня 2009 р. проведена презентація МГО “Всесвітня Дитяча Ліга Націй” у рамках Всесвітньої
ювілейної конференції, присвяченої 20-річчю прийняття Конвенції ООН з прав дитини (Женева, Швейцарія),
під час обговорення питання про більш активне залучення дітей до громадської діяльності. У конференції
брали участь 700 делегатів з 100 країн. Представники багатьох країн висловили зацікавленість до новоствореної
організації та бажання приєднатися до її діяльності. Це свідчить про те, що Ліга реально має своє майбутнє,
може сприяти подальшому розвитку міжнародного дитячого руху.
9 грудня 2009 р. у Києві Ліга презентована дипломатичному корпусу, акредитованому в Україні.
31 липня 2010 р. у рамках 9-го Міжнародного дитячого фестивалю «Змінимо світ на краще !» відбулося
перше засідання Генеральної асамблеї Ліги на якому делегати з 51 країн світу прийняли наступну спільну
Резолюцію до Генеральної Асамблеї ООН та керівників урядів.
30 липня 2011 р. під час 10-го ювілейного фестивалю проведено другу сесію Генеральної асамблеї за
участю представників 48 країн.
Основні питання для обговорення на секціях:
- Хто Я ? Ідентичність у глобальному світі.
- Як жити дітям в інформаційному просторі ? ЗМІ та їх роль у захисті прав дітей.
- Азбука на випадок попадання в складні життєві умови.
Результатом роботи засідань стало формування 10 добрих справ, що діти разом з дорослими планують
реалізувати в міжсесійний період, обрано склад координаційної ради та головного координатора (Тауте Реган,
ПАР), підписано спільне Звернення делегатів до Генасамблеї ООН та керівників країн, яке вручено заступнику
керівника Комітету ООН з прав дитини П.Гурану та має бути передано далі за призначенням.
Координаційна рада:
Україна – Корзенюк Юлія (facebook – Корзенюк Юлія);
Західна Європа – Лукова Марія, Великобританія (facebook – Maria Lukova);
Східна Європа – Кахіані Теона, Грузія (tkakhiani@yahoo.com);
Азія – Жусупова Алтинай, Киргизстан (Altynaijusupova@mail.ru);
Африка – Тауте Реган, ПАР (regan04@gmail.com).
До порядку денного третьої сесії Генасамблеї внесено такі питання:
1. Високі технології ХХІ століття та їх вплив на дітей.
2. Моральні цінності чи матеріальні? Що оберуть діти?
3. Права дітей.
Форми роботи – формування єдиного інформаційного поля, відкритий простір, презентації, дискусії,
тренінги, пізнавальні ігри, опитування, журналістські розслідування, тематичні виставки, обговорення
підсумків, формування рекомендації та прийняття спільних дій.
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7. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ
Дорогі друзі !
Якщо ви поділяєте мету, програму та умови фестивалю, готові взяти активну участь в його заходах,
знайти нових друзів, просимо до 20 травня 2012 р. направити електронною поштою на адресу
Всеукраїнського благодійного Фонду Надії і Добра found_hg@i.ua заповнену реєстраційну форму учасників (у
разі неможливості дотримання встановленого терміну – оперативно інформувати !).
Делегація прибуває на фестиваль тільки після узгодження з організаторами всіх питань своєї
участі.

*****************
РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА
учасників 11-го Міжнародного дитячого фестивалю “Змінимо світ на краще !”
(МДЦ “Артек”, Крим, Україна )
Країна __________________________________

Чисельність делегації ___________________

Національний координатор
Прізвище

Ім’я

Місце роботи

Посада

Телефон (із зазначенням міжнародного коду)

Факс

E-mail/Адреса

Website/

Інформація про склад делегації:
• назва міста, з якого учасники;
• назва організації, яку представляють;
• готовність брати участь в роботі 3-ї сесії Генасамблеї Міжнародної громадської
організації «Всесвітня Дитяча Ліга Націй»;
• участь у програмі «Планета талантів» (зазначити за яким жанром).
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Керівник делегації
Прізвище

Ім’я

(за паспортом)

(за
паспортом)

Ста
ть

Дата
народження.

Контактні телефони,
E-mail

Організація,
яку представляє,
посада

Номер
паспорту

Список дітей (в алфавітному порядку, прізвище та ім’я за паспортом !!!)
№

Прізвище

Ім’я

Стать

Дата народження

Номер паспорту

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Маршрут прибуття (із зазначенням

всіх транзитних пунктів)

Дата
Трансприбуття порт

Маршрут

Номер
рейсу

Номер
вагону

Час прибуття
до м. Сімферополь
за місцевим часом

Дата
від’їзду

Маршрут

Номер
рейсу

Номер
Вагону

Час відбуття
з м. Сімферополь

Транспорт

УВАГА!
При прибутті на фестиваль керівник делегації подає до Оргкомітету:
• заповнену реєстраційну форму;
• медичні карти дітей;
• медичні страхові поліси дітей та керівника;
• паспорти членів делегації;
• реєстраційні внески.
* Просимо взяти до уваги, що з метою дотримання належного санітарно-епідеміологічного
режиму у фестивальному містечку, без медичної карти діти не допускаються до участі у
фестивалі, ізолюються від інших учасників та повертаються додому за власний рахунок.
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8. ФЕСТИВАЛЬ ОРГАНІЗОВУЮТЬ:
Всеукраїнський благодійний Фонд Надії і Добра
E-mail: found_hg@i.ua
тел/факс + 38044 -253-38 03
www.hope-good.net
вул. Інститутська, 22/7, оф.93, Київ, 01021, Україна

Міжнародний дитячий центр «Артек»
E-mail: konkurs@artek.crimea.ua
тел/факс + 380654 – 36-34-65
www.artek.org
вул. Ленінградська, 41, смт.Гурзуф, м. Ялта, АР Крим, 98645, Україна

Міністерство праці та соціальної політики України
Міністерство закордонних справ України

За підтримки
Кабінету Міністрів України

12

