
Спортивно-інтелектуальна гра
«Лабіринт серед ВНЗ м. Києва 2013»

Захід проводиться під патронатом Київської міської організації
Профспілки працівників освіти і науки України.

31.05.13р.–02.06.13р.  на  базі  відпочинку  НТУУ  «КПІ»  «Політехнік» (с.  Глібовка, 
Вишгородського  р-ну,  Київської  обл.),  який  розташований  на  Київському  морі,  планується 
провести спортивно-інтелектуальну гру «Лабіринт серед ВНЗ м. Києва 2013».

Організатори: Профком студентів  НТУУ «КПІ»,  Студмістечко  НТУУ «КПІ»,  туристичний 
клуб «Скіф» НТУУ «КПІ», Студентська профспілкова асоціація м. Києва.

Учасники: Студентський профспілковий актив ВНЗ м. Києва.

Протягом  проведення  «Лабіринту»  учасники  розміщуються  на  території  бази  відпочинку 
НТУУ «КПІ» «Політехнік» у наметовому містечку,  який формується з наметів  команд. Табори 
кожного ВНЗ прикрашає символіка університетів.

Змагання проводяться за наступними етапами:
1. Туристичні  –  подолання  різних  туристичних  трас,  які  натягнуті  між  деревами  бази 
мотузками, серед яких «метелик», «ліани», «маятник», «паралельна» тощо. Для участі в цьому 
виді змагань не потрібні спеціальні знання по спортивному або гірському туризму,  а тільки 
сила та спритність.
2. Водні змагання на байдарках і катамарані.
3. Спортивний Квест по території бази «Політехнік».
4. Медичні змагання.
5. Творче представлення своєї команди.
6. Оформлення табору + санітарний стан.

Кількість членів команди – 6 чоловік (обов’язково в команді мають бути не менше 2 дівчат).

 Крім учасників самого змагання заохочується участь максимальної кількості 
профспілкового активу ВНЗ!!!

Необхідні речі: палатки (на команду), спальний мішок, туристичний мат, ліхтарик 1 на 2 особи), 
перчатки  (звичайні  білі,  в’язані,  кожному  з  учасників),  чашка,  миска,  ложка,  змінний  одяг, 
шкарпетки, змінне взуття, рушник,  2 бинти, 2 порожні пластикові пляшки, 6 консервів., засоби 
від комарів, плавки/купальник.

Загальний план заходу.

П’ятниця – 31.05.2013р.
16.00-17.00 Прибуття, розміщення команд ВНЗ м. Києва по таборам
17.00-18.00 Реєстрація команд. Ознайомлення з технікою безпеки
18.00 Вечеря
19.00-20.00 Обхід таборів суддівською колегією
22.00 Відбій

Субота – 01.06.2013р.
08.00 1 Підйом, 1 етап збору команд
08.30 2 Підйом, 2 етап збору команд, Сніданок
09.00-13.00 Спортивні змагання
14.00 Обід, вільний час, досипання
15.00-17.00 Продовження змагань



18.00 Вечеря
20.00 Творчий конкурс
22.00 Відбій

Неділя – 02.06.2013р.
08.30 Підйом
09.00 Сніданок
10.00 Перевірка таборів суддівською колегією
11.00 Підведення підсумків нагородження переможців
12.00-13.00 Прибирання території навколо таборів команд
14.00-15.00 Від’їзд команд

Можливі невеликі зміни. 

Буде можливість пограти у футбол, волейбол, купання на пляжі, дискотека.

Для  того,  щоб  прийняти  участь,  необхідно подати  заявку  до  22.05.2013р.  (зразок 
представлений у додатку) до КМОППОіНУ Трофименку О.М.

Страхування кожного учасника здійснює КМОППіОНУ (відповідно до заповненої заявки)

Організаційний внесок – 150 грн. з людини.

За більш детальною інформацією звертайтесь:
- Трофименко Олександр Миколайович - заступник голови Київської міської 

організації Профспілки працівників освіти і науки України.

- Веремійчук Юрій,  заступник  голови профкому  студентів  НТУУ «КПІ»,  (моб.)  091-
1069009

Профком студентів НТУУ «КПІ», вул. Борщагівська, 144-а,
Тел.: (044) 406-83-86
Факс: (044) 406-81-68
Е-mail: yura@studprofcom.kpi.ua,  abonne@i.ua

Обов’язково!!!  Умова  участі  –  гарний  настрій,  усміхнене  обличчя,  бажання 
відпочити!
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