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УВАГА! Змінилася дата
проведення семінару!
Нова дата:
3 лютого - 8 лютого 2015 р.

www.assoc.e-u.in.ua

КЕРІВНИКУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
УЧАСНИКУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ
«МОЖЛИВОСТІ І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ
СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ»

(3 лютого - 8 лютого 2015 року)

Термін подачі заявок
продовжено до 28 січня 2015 р.

ДРУГЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Асоціація навчальних закладів України приватної форми власності, Європейський
університет повідомляє, що Всеукраїнський
теоретико-практичний семінар
«МОЖЛИВОСТІ І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ СТУДЕНТСЬКОГО
САМОВРЯДУВАННЯ» для голів студентського самоврядування та студентського
активу, проведення якого планувалося 28 січня – 2 лютого 2015р. на високогірній
туристичній базі "Едельвейс" Європейського університету на горі Бескид (Міжгірський
район, Закарпатська обл.) перенесено на 3 лютого – 8 лютого 2015 р.
Мета семінару: формування нової української еліти, самореалізація наукового,
творчого, організаційного потенціалу молоді, створення умов для організованого дозвілля та
спілкування молодих людей, а також захист своїх прав і інтересів та налагодження співпраці
між органами студентського самоврядування.
Програма семінару:
1. Основи студентського самоврядування (лідерство, взаємодія з адміністрацією,
комунікація, планування діяльності ОСС…);
2. Органам студентського самоврядування - реальні права!;
3. Здоровий спосіб життя ( профілактика ВІЛ, СНІД; негативний вплив паління,
алкоголю та наркотиків на молодь);
4. РR – в органах студентського самоврядування.

Увага! У Вас буде можливість
презентувати роботу
самоврядування! До ваших послуг відеопроектор, комп’ютер.

свого

органу

Організаційний внесок за семінар у розмірі 1620 грн. (в т.ч. ПДВ - 270 грн.) за кожного
учасника перераховувати на розрахунковий рахунок 26008619993692 у ПАТ
Промінвестбанк МФО 300012 ЗКПО 21651635 (Одержувач: Асоціація навчальних
закладів України приватної форми власності. Призначення платежу – за участь у семінарі).
В оплату за семінар входить:
проживання; 3-х разове харчування; робочі матеріали конференції, тренінги
Додатково оплачується:
проїзд: Київ-Воловець - Київ
Воловець- «Едельвейс» - Воловець
Екскурсії

- орієнтовно 145 грн.
- 60 грн.

Прибуття на станцію Воловець – 3 лютого 2015 р.
Від’їзд – 8 лютого 2015 р. від станції Воловець.
Для тих, хто їде прямими потягами:
Квитки на потяг Ви купуєте до станції «Воловець» (це не доїжджаючи
Ужгорода) і повідомляєте № потягу, № вагону, час прибуття на станцію
Воловець. Також Вам необхідно купити квитки і на зворотній шлях (Воловець пункт призначення)
Для тих, хто їде через Київ ( Київ- Воловець-Київ):
Ви купуєте квитки на потяг № 81К Київ-Ужгород до станції
«Воловець» та на зворотній шлях: потяг № 81 Ужгород – Київ ( від станції
«Воловець»)і повідомляєте № потягу, № вагону.
Від’їзд з Києва 2 лютого 2015 р. потягом № 81К Київ-Ужгород о 1835
Збір групи 2 лютого 2015 р. о 1700 біля бюро довідок Центрального
залізничного вокзалу м. Києва.
Від’їзд – 8 лютого 2015 року від станції «Воловець».
Прибуття до Києва – 9 лютого 2018 року
43
потягом № 81 (Ужгород – Київ) о 7
Увага! Якщо немає квитків на потяг № 81,
можна брати квитки на потяг № 13 Київ-Ужгород .
Студентам з собою мати обов’язково – паспорт і студентський квиток.
Коротка інформація.
"Едельвейс" – це високогірна туристична база розташована на горі Бескид у
мальовничому місці.
Є два лижних підйомники (за окрему плату можна взяти лижі напрокат).
Рекомендуємо вам взяти з собою теплий зимовий одяг і зручне взуття.
За власний рахунок сплачуються такі послуги:
прокат лиж – 25-50 грн. за добу;
прокат санок – 15 грн. за добу;
підйомники: 1 підйом – 8 грн.
сауна – 1 год. ( до 6 осіб) – 100 грн.;
колиба ( бар, напої )
трансфер – в один бік – 30 грн.
екскурсії – 50 грн. (орієнтовно) одна екскурсія
Примітка. Важливо! Проїзд маршруткою ( на замовлення) від станції « Воловець» до
бази відпочинку « Едельвейс» групою котує – 30 грн. за особу.
Якщо добиратися самостійно, цей проїзд коштує 100 грн. ( на таксі), рейсових автобусів
до бази немає.

 Адреса бази відпочинку «Едельвейс» Європейського університету :
Закарпатська обл., Міжгірський район, с. Верхнє Студене)

За додатковою інформацією звертатися за тел. :
(044) 452-76-55, моб. 095-278-98-19 (керівник групи –
Зінченко Олег Олександрович , виконавчий директор)
050-351-23-39 (керівник групи – Бутенко Андрій Петрович )

З повагою,
Виконавчий директор

О.О.Зінченко

Увага! Термін подачі заявок продовжено до 28 січня 2015 р.
по факсу: (044) 452-76-55, 452-35-68
або електронною поштою: assoc@kyiv.e-u.in.ua
ЗАЯВКА

на участь у Всеукраїнському теоретико-практичному семінарі
«МОЖЛИВОСТІ І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ

СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ»

(3 лютого – 8 лютого 2015р.)
1. ВНЗ_________________________________________________________
________________________________________________________________________
( назва навчального закладу повністю, поштовий індекс, адреса, телефон )

2. П.І.Б.________________________________________________________
3. Студент( курс, факультет)_____________________________________
4. Посада ______________________________________________________
5. Домашня адреса, телефон______________________________________
_________________________________________________________________
6. Мобільний телефон, E-mail (обов’язково) _______________________
________________________________________________________________
7. Дата народження_______________________________________________
8. Їде:
через Київ

ТАК____ чи НІ_____

самостійно

ТАК____ чи НІ_____

(станція призначення - Воловець)

Даю згоду на використання моїх персональних даних для підготовки та
проведення семінару.
Дата ______________
Підпис _____________

