
 

 

Літо – для активних і амбітних! 

Зима – для найкращих і розумних! 

 

 Нарешті! «XIІ Зимова Студреспубліка» у Карпатах! 

21-24 лютого 2020р. 

 

 Студреспубліка оголошує конкурс на участь у проєкті 

«XІI Зимова Студреспубліка» 

тема: «Прогрес між еволюцією та революцією» 

 

Цільова аудиторія: учасники/ці республіканських проектів (Студреспубліки й ін.) будь-якого з 

років, активні громадяни, депутат(к)и різних рівнів, експерт(к)и, громадські та політичні діячі/ки, 

робітники/ці, підприєм(и)ці, молодь, студентство. 

 

Програма проєкту передбачає проведення оргдіяльнісної гри протягом 3-х повних діб за 

участю близько 50-60 осіб. 

 

Особливості! У процесі гри застосовуються методи й інструменти, які дадуть змогу 

рефлексувати власні та колективні дії, глибоко занурюватися в проблематику та знаходити відповіді 

на найскладніші питання. Планується досягнення ефекту «повного занурення», що передбачає участь 

в абсолютно всіх заходах, а також заборону вживання алкоголю. При порушенні даних вимог 

організатори залишають за собою право на позбавлення права на участь і виселення порушника/ці 

без повернення оргвнеску. 

 Організаційний внесок (без знижок) – 2100 грн (для тих, хто зареєструвався до 03 лютого). 

Після 03 лютого оргвнесок буде збільшено на 20%. 

Як здійснити оргвнесок: 

 у будь-якому банку за реквізитами: 

Назва організації: ВМГО «Студентська республіка» 

Код ЄДРПОУ: 34423426 

Рахунок у банку: UA893226690000002600130075198 

Назва банку: АТ «Ощадбанк» ТВБВ 10026/01 філії ГУ по м. Києву та Київській обл. 

МФО: 322669 

Призначення платежу: «в якості безповоротної фінансової допомоги на здійснення статутної 

діяльності» та ніяк інакше 

 скориставшись системою онлайн-платежів. 
 

Для учасників/ць ЗиСР у Карпатах і фіналів Студреспубліки надається знижка у розмірі до 

20% від вартості участі. 

 

 До оргвнеску входить: 
 

 проживання; 

 якісне 3-разове харчування; 

 робочі роздаткові матеріали; 

 кава, чай; 

 вечірка в класичному стилі; 

 приємні сюрпризи. 
 

 

http://studrespublika.com/vmgo.php
https://studrespublika.com/anons-zysr-xii/
http://pay.studrespublika.com/
http://studrespublika.com/vmgo/zymova.php


 

 

До оргвнеску НЕ входить: 

 

 проїзд до місця проведення. 

 

Учасники/ці за власний рахунок можуть залишитися на додаткові дні після проведення «XII 

Зимової Студреспубліки» на території проведення. Про це заздалегідь (до 21 лютого) необхідно 

повідомити організаторів. 

 

Терміни онлайн-реєстрації: 
 

1. Особи, зареєстровані онлайн до 03 лютого, будуть мати можливість пільгової 

участі у конкурсі й, у разі відбору, матимуть знижку до 20% від розміру оргвнеску. 

2. Дедлайн онлайн-реєстрації – 13 лютого. 
 

Перевага при відборі та знижка будуть надаватися 

тим, хто встановив у мережі Facebook 

фірмову рамку з логотипом ЗиСР! 
 

До 15 лютого будуть розглянуті онлайн-заявки, підсумки відбору будуть опубліковані на сайті 

Студреспубліки, а електронним листом буде надіслана відповідь щодо можливості участі в ЗиСР-ХІI. 

У разі позитивної відповіді, буде надана інформація щодо того, як дістатися до місця проведення. До 

19 лютого включно необхідно здійснити оргвнесок. 

 

Для відібраних учасників/ць є можливість звернення від Студреспубліки до керівництва вишу/ 

організації/підприємства/установи щодо відрядження на подію. Всі необхідні листи організатори 

нададуть на відповідний запит. 

 

Усім учасникам/цям на місці необхідно обов’язково мати з собою паспорт і квитанцію (чи 

інший документ) про здійснення оргвнеску. 

 
 

За додатковою організаційною інформацією звертатися за тел.: 

(063) 267 44 90 – Олександр Щерба, координатор мережі Студреспубліки; 

(044) 529 13 75 – офіс. 

http://online.studrespublika.com/
http://online.studrespublika.com/
https://studrespublika.com/wp-content/uploads/2020/01/Instruction-avatar-zysr-XII.pdf
http://online.studrespublika.com/
http://studrespublika.com/biographiya/scherba.php
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