
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             Літо - для активних і амбітних! 
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Нарешті! Знову! "ІV Зимова Студреспубліка" у Карпатах! 

 

08-11 березня 2012р. 

 

  

Студреспубліка оголошує конкурс на участь у проекті 

«ІV Зимова Студреспубліка» 

за тематикою: «Республіка як вихід з кризи державотворення». 

 

 

Цільова аудиторія: учасники Студреспубліки (чи інших республіканських проектів) 

будь-якого з років, активні люди, депутати різних рівнів, підприємці, викладачі вишів, 

громадські діячі, молодь, студентство. 

 

Програма проекту передбачає проведення оргдіяльнісної гри протягом 3-х повних діб 

за участю близько 80 осіб.  

 

Особливості! В процесі гри будуть застосовані ряд методів та інструментів, які дадуть 

змогу глибоко зануритися у проблематику та знайти відповіді на найскладніші питання. 

Планується досягнення ефекту "повного занурення", що передбачає участь в абсолютно всіх 

заходах, а також заборону вживання алкоголю. При порушенні даної вимоги організатори 

залишають за собою право на виселення порушника. 

 

Організаційний внесок за участь кожного учасника — 1000 грн. має бути 

перерахований на р/р 2600130075198 у АТ «Ощадбанк» ТВБВ 10026/01 філії ГУ по м.Києву 

та Київській обл., МФО 322669,  ЄДРПОУ 34423426  

  (Одержувач: ВМГО «Студентська республіка». Призначення платежу – "у якості 

безповоротної фінансової допомоги на здійснення статутної діяльності"). 

 

Для учасників будь-якого з фіналів Студреспубліки надається знижка у розмірі до 

20% від вартості участі. 

 

На розгляд організаторів поза конкурсним відбором можуть бути допущені до участі 

в проекті особи, які подали повністю заповнену анкету-заявку, відповідно до вимог 

організаторів і гарантують сплату внеску у подвійному розмірі. 

 

В оплату входить: 

 проживання; 

 3-разове харчування; 

 робочі роздаткові матеріали; 

 фінальний світський раут. 

 

В оплату НЕ входить:  

 проїзд до місця проведення. 
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Учасники за власний рахунок можуть ще залишитися на додаткові дні після 

проведення "ІV Зимової Студреспубліки" та відпочити на території комплексу (поруч із 

базою – гірськолижний витяг, баня, колиба, спортивні майданчики). Про це додатково 

та заздалегідь (до 5 березня)  треба повідомити організаторів. 

 

Адреси для надсилання заповнених анкет-заявок:  

E-mail: zymova@studrespublika.com 

Поштова адреса: 03150, вул. Велика Васильківська 129, к.39, ВМГО "Студентська 

республіка"  

 

Терміни подачі анкет-заявок 

 

1. Анкети-заявки, отримані до 1 лютого будуть мати можливість пільгової участі у 

конкурсі та у разі відбору матимуть до 20% знижку від вартості. 

2. Остаточний термін подання анкет-заявок становить  1 березня  2012 року. 

 

Перевага при відборі буде надаватися тим,  

хто встановив у соціальних мережах та ін.  

фірмові аватари з логотипом ЗиСР! 

 

До 3 лютого 2011 року будуть розглянуті анкети-заявки та протягом 2-х діб надіслана 

електронним листом відповідь щодо можливості участі у проекті. У разі позитивної відповіді 

буде надана інформація щодо того, як дістатися до місця проведення. Переможцям в 2-

денний термін необхідно сплатити організаційний внесок (до 6 березня включно). 

 

Для  відібраних учасників-студентів є можливість звернення від нас до керівництва 

вишу, підприємства, установи, організації щодо відрядження на захід. 

Всі необхідні листи організатори нададуть на відповідний запит. 

 

Всім учасникам на місці необхідно обов’язково з собою мати паспорт, студентський 

квиток (для студентів), квитанцію про сплату організаційного внеску. 

 

 За додатковою інформацією звертатися за тел.:  

моб. (063)26-74-490 – Щерба Олександр, комунікатор проекту 

044-529-13-75 – офіс 
 

mailto:zymova@studrespublika.com
http://studrespublika.com/vmgo/symvol.php

