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від 05.10.2017 р.№0004-75
Начальникам управлінь освіти,
директорам шкіл, ліцеїв, гімназій,
позашкільних навчальних закладів

Шановні колеги!
Даний документ є офіційною підставою для виклику учасників на ІІ (очний)
етап Всеукраїнського конкурсу «Intel-Техно Україна 2017-2018» - Національного
етапу Міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів Intel ISEF,
який відбудеться 10-13 жовтня 2017 року на базі Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського» (у рамках VІ Фестивалю інноваційних проектів «Sikorsky Challenge
2017»).
Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових
заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік (за основними напрямами
позашкільної освіти), затвердженого наказом МОН України від 27.12.2016
№ 1626, листа МОН України від 18.09.2017 № 3-740 «Про проведення науковотехнічних конкурсів «Intel-Eкo Україна 2018» та «Intel-Техно Україна 20172018», рішення організаційного комітету до участі в очному етапі
Всеукраїнського конкурсу «Intel-Техно Україна 2017-2018» запрошуються учні
(Додаток 1) та їх керівники.
Заїзд та поселення делегацій - 10 жовтня 2017 р. з 8-00 до 12-00, від’їзд –
13 жовтня 2017 р. після 14-00. Реєстрація учасників (Центр культури та
мистецтв КПІ ім. Ігоря Сікорського) - 10.10.2017 р. з 8-00.
До уваги учасників з м. Києва:
- реєстрація з 9-00 до 11-00;
- копія наказу навчального закладу щодо участі у ІІ етапі Конкурсу з
призначеним керівником, медична довідка - обов’язкові.

Оплата проїзду, проживання та харчування здійснюється за рахунок
коштів, залучених з джерел, що не суперечать чинному законодавству, з
розрахунку на одну особу: проживання – 150 грн. на добу, триразове харчування
– 150 грн. на добу (сніданок - 45 грн., обід – 60 грн., вечеря – 45 грн.). Оплата за
проживання та організоване харчування здійснюється в день заїзду 10 жовтня за
3 доби (надаються талони, починаючи з вечері 10 жовтня). Обід 10 жовтня – за
бажанням учасників.
Учасники з м. Києва сплачують 60 грн. за 1 обід (11 жовтня).
Організаційний комітет має обмежені можливості щодо забезпечення
поселення батьків учасників (крім керівників груп).
Учасники, які були запрошені до ІІ (очного) етапу, але не змогли з поважних
причин бути присутніми, отримають сертифікат учасника на поштову адресу
навчального закладу.
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