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Директору Департаменту освіти і науки   

Луганської облдержадміністрації 

Небожук Олександрі Іванівні 

 

Шановна Олександро Іванівно! 

 

ГО «Фонд «Відкрита політика» запрошує школярів, вчителів та їх родини 

взяти участь у науково-мистецькому таборі Міжнародна зелена школа, 

який Фонд організовує починаючи з 2012 р. Табір проходитиме у с. Космач 

Косівського району Івано-Франківської області у дві зміни (на вибір):  з 4 по 

17 липня та з 24 липня по 6 серпня.  

 

Програма розрахована на різні вікові категорії дітей.  

 

Основна програма для школярів 7-10 класів - відділення «стацінар». 

Працюватимуть секції «біологія», «палеонтологія», «математика», «фізика», 

«астрономія», «історія», «екологія», «хімія». Викладачі – науково-

педагогічні працівники Київського національного університету ім. Тараса 

Шевченка, Інституту математики НАН України, Інституту теоретичної 

фізики ім. Боголюбова НАН України, а також з інших вищих навчальних 

закладів та наукових установ. 

 

Для родин у програмі - зелені лабораторії, астрономічні спостереження, а 

також Школа гончарства, Школа сопілкарства та Школа радіожурналістики,  

майстерня традиційної української вибійки та розпису тканини, традиційні 

танці, народні ігри та забави разом з відомими митцями та фольклористами, 

святкування Івана Купала, етно-майстерні, тіньовий театр, походи в гори, 

квести, багато іншого. А для найменших – Зелений садочок для малят. 

 

Вартість путівки при умові оплати до 1 червня - 3400 грн. (50% вартості 

путівки, у які входить проживання, харчування, оргвнесок). 

Для малозабезпечених сімей та родин із сільської місцевості діє соціальна 

пропозиція – 2500 грн., з яких 200 грн. – компенсація за проїзд.  

Для дітей-переселенців, або тих, чий батько або мама служать в зоні АТО – 

2000 грн. (30% вартості путівки).  

Оргвнесок (оргкомітет забезпечує лише програму) - 1100 грн. з однієї 

особи від 7 років, для дітей до 7 років – 900 грн.. 
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Вчитель - керівник групи  8 (10) школярів оплачується Оргкомітетом. 

Можлива оплата путівки 1 дитини вчителя.  

 

Детальні умови та програма на сайті: www.igs.openpolicy.org.ua  

 

Сподіваємося на співпрацю! 

Будемо вдячні за відповідь щодо можливої участі у Міжнародній зеленій 

школі. 

 

Наші контакти: 

igskosmach@gmail.com 

099 556 10 39 

050 535 46 70 

 

З повагою,  

генеральний директор  

ГО «Фонд «Відкрита політика»                                                              
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