Проект учнівської міжпарламентської асамблеї м. Черкаси
Благодійний патріотичний фестиваль дитячої творчості
«Ми з козацької родини» до «День Українського козацтва»
План проведення заходу
на території козацького дитячого табору відпочинку «Дахнівська Січ»
1. 9.00.-10.00. Заїзд організаторів заходу (члени УМА, керівники збору «ДЖУР»),
виставлення апаратури (СШ№18), прикрашання сцени (СШ№28), виставлення
локацій (ЗОШ №6) та постів охорони громадського порядку (ЗОШ №25).
2. 10.00. - 11.00. Заїзд учасників (усі школи міста) та гостей заходу
- Відкриття виставки дитячих робіт декоративно-прикладного мистецтва
(учасники школи №№ 32, 20, 6,17,15, 5, 11,«Берегиня», відповідальна за порядок
та оформлення назви школа №32 )
- Відкриття збору активістів Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» –(«Джура») (ММК)
- Ярмарки-продажу солодощів, дитячих робіт та різних товарів (за домовленістю з
батьками) ,( учасники школи №№ 29, 27, 34, 2, 3,10, 9, 12, відповідальна за порядок
та оформлення назви школа №29 )
- Робота ігрових майстерень, майстер-класів та. ін. (учасники школи №№ 28,
ПМГ, 6, відповідальна за порядок та оформлення назви ПМГ )
- Туристична смуга перешкод (показові виступи та майстер-клас - міська
станція туризму за домовленістю)
3. 11.00. – 12.30. Святковий концерт творчих колективів шкіл міста (учасники
школи №№ 28, 25, 6, 34 відповідальні за озвучення заходу ЗОШ №18,
відповідальні за підготовку сценарію і ведучих СШ №20)
4. 12.20. – 13.20. – турнірні змагання з футболу та волейболу (командні школи №№
27, 8, 34,32, 4, 7, 13,24, 14, суддівська колегія формуватиметься з керівників груп
збору лідерів гри «Джура»)
- Змагання з підняття вантажу (індивідуальні, судді члени студентської ради м.
Черкаси)
- Змагання з фігурного катання на роликах та показові виступи (організатори
члени студентської ради м. Черкаси)
- Змагання з набивання футбольного м′яча (індивідуальні)
- Показово-навчальна програма з надання першої долікарської допомоги
(Медичний коледж за домовленістю)
5. 13.20. - 14.00. козацький куліш
- Змагання з поїдання вареників
- Інтелектуальне козацьке шоу та розважальна програма з масовими іграми
(відповідальні СШ №№27,28)
- Змагання зі стрільби з пневматичної гвинтівки (індивідуальні для бажаючих,
суддівська колегія формуватиметься з керівників груп збору лідерів гри
«Джура»)

- 14.00. – 15.00. Змагання з перетягування линви за заявкою на місці (суддівська
колегія формуватиметься з керівників груп збору лідерів гри «Джура»)
- Змагання «Бій мішками на колоді» (організатори члени студентської ради м.
Черкаси)
6. 15.00. – 16.00.
- Показові виступи команд переможців гри «Сокіл-Джура» (ЗОШ №25)
- Показовий виступ клубу «Бойовий гопак» (за попередньою домовленістю)
- Показові виступи та виставка клубу «Юний моряк» (за попередньою
домовленістю)
7. 16.00. – 16.30. – Підведення підсумків змагань, нагородження переможців
План збору лідерів
Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл» – («Джура»)
14 жовтня з 9.30. до 16.30.
на базі козацького дитячого табору відпочинку «Дахнівська Січ»
(обов’язкова участь команди у складі трьох осіб: ройовий, джура та керівникучитель фізичної культури, учитель предмету «Захист Вітчизни»,
або педагог-організатор. Форма одягу - військова.)
9.30.- 10.00. Заїзд та реєстрація команд
10.00. – 10.15. Відкриття збору. Поділ по роях та дислокаціях.
10.15. – 10.30. Організаційне засідання керівників.
10.15. – 11.15. (по 2 рої на локацію)
- Туристична смуга перешкод
- Стрільба з пневматичної зброї
11.00. – 12.30. Перегляд святкового концерту
12.2 0. – 13.00. – Майстер-клас з долікарської допомоги
13.00. – 13.30. – Обід
13.30. – 14.30. (по 2 рої на локацію)
– Стройова підготовка
- Перетягування линви
14.30. – 15.00. Участь у змаганнях «Бій мішками на колоді»
15.00. – 16.00. – Участь та перегляд показових виступів
16.00. – 16.30. Закриття збору, нагородження учасників та керівників.

