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І поки Студентська республіка-2012 набирає
своїх обертів, про що свідчать безкінечне сонце, море, пляж та атмосфера дружелюбності,
що панує на теренах розважального центру
«Сонечко». Звичайно ж, перебуваючи на березі
Чорного моря, молодь аж ніяк не націлена на
відпочинок, загалом це можна сказати про магістрат Вінниці, який цього року націлений на
взяття призових місць у суб-фестивалях, а для
цього у них є реальні шанси….Адже склад команди-2012 надзвичайно сильний та різнобарвний, адже в команді є чемпіони І обласного
дебатного турніру, мафії, «Що?Де?Коли?».
«Ми усі хоча і різні у своїх поглядах, можна сказати, - своєрідний «вінегрет» світоглядів, але це ще більш загартовує нашу команду, адже нас єднає одна ідея побудови країни
мрій, яку ми розробили ще перебуваючи вдома, а участь у такому фестивалі як Студреспубліка – це реальний шанс реалізувати себе на користь країни», - ділиться своїм баченням
студентський мер Вінниці Балацький Олексій.
«Мене дуже вразили розмови про те, що Студентська республіка втрачає свої позиції на
«арені» молодіжних фестивалів, а також громадських організацій. Вважаю, що це повна
маячня, адже ви б побачили той ажіотаж, який спостерігався на регіональному етапі фесту, а головне, - то були зацікавлені люди, які мають чіткі життєві пріоритети, які мають
шанси реалізуватися у контексті цьогорічної тематики фестивалю «Країна мрій»,- говорить
член магістрату Роман Молдован.
«Я у захваті від фестивалю, атмосфера – бомбезна! Таке своєрідне поєднання роботи та
драЙвового відпочинку мене надихають, цього року я побувала на форумі в Росії, де мені
задавали запитання, чи проводяться такого типу фестивалі в Україні і, звичайно ж, перше,
що спадало на думку, була Студреспубліка. Там усіх дуже зацікавила сама суть цієї
«віртуальної» країни, думаю, що росіяни точно захочуть проводити щось на кшталт і в
себе, тим паче, що наша делегація також зробила презентацію Студреспубліки там!», ділиться член магістрату Микола Гнатюк.
А мені, в свою чергу, хочеться побажати усім учасникам, нашим друзям із різних куточків України наснаги, драйву та стану неспання! Готуйтеся, буде круто, бо ми того варті!
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Увага! Дівчата, будьте обережні, адже
саме сьогодні ви можете стати
«жертвами» чар іменинника Романа Молдована, його метод пікапського «мозкового
штурму» ще нікого не залишав байдужим!
Це він…він крокує поміж палатками, овіяний святковим настроєм, зачарований красою тутешніх дівчат, а також перспективою відпочинку в «епіцентрі» молодіжного
життя країни мрій – Студентської республіки…
Його історія бере початок на «світанку» незалежної України, і саме він пов`язує себе, в
першу чергу, із вродженим патріотизмом, жертвуючи каноном мафії «спасибо» заради українського «дякую»! Такі як він не вживають у своєму лексиконі «тіпа», жертовно нехтуючи
суржиком Вінниччини; «типу» - це його стиль, що дає надію відродження української мови.
З днем народження, мен, ти – наша гордість!

Від сьогодні наш медіа-центр відкритий не лише для інформаційної, але й для рекламної
співпраці! Будь-який продукт ( навіть дуже якісний) потребує вдалої реклами. А що вже казати про політичну «кухню»! Тож якщо Ваша команда потребує грамотного піару – звертайтесь до нашого прес-центру!
Звичайно, кожна робота повинна гідно оплачуватись. Тож наші журналісти готові співпрацювати з Вами за наступними умовами:
сторінка «замовленої» статті коштує 10 темделемчиків ;
команда сама надає журналістам готовий матеріал, який потім редагується (за бажанням) та подається до друку.
Команда газети «Хроніки» готова до плідної співпраці!
Довідки за телефоном: 095 607 85 83 Аліна Олексієнко.
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Студреспублика – это студенческий драйв, которого самые активные студенты ждут на
протяжении года, а студенты – это те люди которым спать совсем не обязательно. Именно
поэтому на республике не существует понятия «сон», существует понятие «ТУСА», и мы
просто не можем оставить лучшую молодежь без лучших Dj и Pj, после тяжелых дневных
переговоров, тренингов, пленумов и дебатов, нам нужен ночной отдых, и мы его получим, «Ночная ТУСА» - это то что запоминается на всегда!
Каждую ночь, на центральной сцене, лучшая музыка, для лучших людей .
Сьогодні у рамках фіналу Студреспубліки-2012 відбудеться щорічний музичний фестиваль Live Music Award’s, на якому будуть виступати двоє фіналістів, які визначилися
під час голосування на офіційному сайті www.studrespublika.com, а саме донецький гурт
JAM ROLL та сольний виконавець в стилі реп – НЕМОЙ.
Живий звук. Початок о 22:00. На фестивалі очікується виконання кращих пісень та
безпосереднє нагородження «Live Music Awards-2012»
Отже,збираємо друзів, та з першого ж дня Студреспубліки йдемо у відрив.
Шановні учасники студентської 2012!
Сьогодні ввечері, о 21-00 почнуться відбіркові ігри мафії. Будете готові до того, що вас
можу обдурити, підставити, обвести навколо пальця і всіляко маніпулювати вами під час
гри. Якщо ви готові до цього й хочете отримати драйву від гри, то приходьте і викриваєте
підступну мафію. Всі бажаючі прийнять в турнірі повинні пройти реєстрацію. Реєстрація
проходитиме з 19-00 до 20-00.
Бажаю вам побільш підступності =)))
Якщо виникнуть якісь питання - звертайтеся ( 0639848107 - Станіслав)

Журналіст: Аліна Олексієнко
Верстка: Турчин Дінар
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Вот и началось самое грандиозное мероприятие Вселенной. Ну, возможно, не самое, но грандиозное. Ребята со
всей Украины начали подтягиваться к пансионату с загадочным и таинственным названием «Солнышко». На момент
приезда команды с Донбасса тут уже присутствовали Черновцы и Закарпатье. Некоторым разрешили расположиться, установить палатки и сделать вид, что их здесь ещѐ не
было, они просто толпа людей, мирно сидящих за забором
пансионата в 11 часов ночи.
Кто-то пошел пробовать воду, кто постепенно начал
внедряться в другие команды. Языковой барьер для самых
талантливых представителей современной молодѐжи страны, естественно, отсутствовал. Внутряковый юмор команд,
кричалки, вселенское счастье и море дружелюбия присутствовали вокруг пансионата на тот момент.
Регистрация началась около 12 ночи. Толпа зомбированных людей бомбардировали комнатушку организаторов,
неистово отбивающихся от наплыва желающих стать Студреспубликанцами. Хоть многие
уже и хотели спать, но для наших неугомонных студентов это просто стало поводом более
близко познакомиться с другими ребятами.
Когда радостные люди, получившие браслетики, паспорта и волшебный кулѐчек, стремительно понеслись окончательно разбирать вещи, в городе наступила тишина. Создавалось
ощущение, что сейчас начнут двигаться высохшие кусты перекати-поля, и где-то из-за горизонта песочных дюн выйдет одинокий ковбой. Два подозрительных парня до 4-х утра катались на качелях. Студреспублика, Мечты сбываются!
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