
Дані правила створені для того, щоб подія пройшла максимально ефективно та корисно.  

Впевнені, що Ви поставитеся до них із розумінням і відповідальністю.  

Особливої уважності й обережності вимагає драматична ситуація, яка склалася в Україні  

ПРАВИЛА УЧАСТІ 

у ХХ ювілейному Полтавському регіональному етапі  

Міжнародної програми «Студентська республіка» 

28.06-01.07 2018 р., Полтавська обл., Полтавський р-н, 

с.Сем’янівка (Кротенки), база відпочинку «Динамо» 

Учасники зобов’язані: 

- у повній мірі виконувати всі вимоги організаторів і регіональних супроводжуючих; 

- суворо дотримуватися Розкладу Студреспубліки; 

- з розумінням відноситися до режиму «тихої години» (тиші) з 01.00 до  07.00; 

- кожен учасник протягом усієї програми зобов'язаний носити на собі (поверх одягу) Паспорт громадянина 

Студреспубліки та відповідну стрічку на руці, видані при реєстрації; 

- суворо дотримуватися вимог протипожежної безпеки (паління у чітко відведених місцях, використання 

електричного устаткування з дозволу та за дотримання правил експлуатації тощо), умов санітарії та гігієни, у 

т.ч. прибирати за собою територію, на якій проживають; 

- не реагувати на провокації та повідомляти супроводжуючого про спроби провокацій зі сторони підозрілих  осіб, 

негайно повідомляти супроводжуючого й організаторів про факт виявлення підозрілих предметів або речей 

(зброя, вибухівка, наркотики тощо); 

- залишити всі алкогольні напої поза територією бази відпочинку «Динамо»; 

- учасники програми несуть повну матеріальну відповідальність за псування матеріальних цінностей, що 

належать або тимчасово використовуються організаторами події або бази відпочинку «Динамо». 

Учасникам заборонено: 

- вживати будь-які алкогольні напої на території бази відпочинку «Динамо». Контроль за дотриманням 

умов, визначених у ст.178 Кодексу України Про адміністративні правопорушення: розпивання пива (крім 

безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв на вулицях, у закритих спортивних спорудах, у 

скверах, парках, у всіх видах громадського транспорту та в інших заборонених законом місцях, або  поява в 

громадських місцях у п'яному вигляді, що ображає людську гідність і громадську мораль, зокрема, покладено 

на внутрішню Службу безпеки, вповноважену застосовувати всі передбачені законом форми  впливу; 

- використовувати нецензурну лексику, грубі вирази та застосовувати фізичну силу; 

- провокувати конфлікти, ворожнечу та нетерпимість під час неформального спілкування та в  побуті; 

- залишати територію бази відпочинку «Динамо» без письмового погодження з організаторами; 

- розпалювати багаття, розміщувати польові кухні на території бази відпочинку «Динамо»; 

- користуватися музичним обладнанням без узгодження з організаторами; 

- використовувати будь-яку бізнес і політичну символіку (в т.ч. брендовані футболки) без погодження з 

організаторами; 

- дискредитувати діяльність Студреспубліки. 
 

Організаційні моменти: 

- організатори забезпечують місце для проживання; 3-разове харчування; роздаткові матеріали; дозвіл на 

фотозйомку, аудіо- та відеозаписи; місце для паркування транспорту, доступ до аквапарку (згідно окремого 

регламенту) тощо; 

- всі   організаційні   та змістовні моменти підпорядковуються відповідальним особам регіонального 

оргкомітету Студреспубліки на чолі з головою О.С. Слизько; 

- організатори заходу не несуть відповідальності при втраті особистих речей учасників програми; 

- під час підготовки та при проведенні програми організатори залишають за собою право змінювати правила 

участі (виходячи з корекції організаційних та ігрових рамок). 

 
На території Студреспубліки КАТЕГОРИЧНО заборонено (за порушення – негайна депортація) 

вносити елементи організаційного деструктиву до роботи оргкомітету та всіх служб Студреспубліки! 
 

Увага! 

У разі порушення правил участі, учасник може бути оштрафований або депортований із місця проведення 

програми. Депутати Студентських магістратів і Студентські мери вишівських етапів проекту можуть бути 

виключені з участі у події та будуть зобов’язані сплатити оргвнесок відповідно до його повної вартості.  


