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Перший «Всеукраїнський марафон наметових міні-таборів 

патріотичної та творчої молоді України» 

 

 

Сьогодні, в умовах обмежень пов’язаних із пандемією COVID-19, активна 

та патріотична молодь потребує підтримки та прагне підтримувати один одного 

та продовжувати особистий всебічний розвиток в гармонії із природою.  Однією 

із найуспішніших форм молодіжної роботи та змістовного відпочинку в літній 

період по всьому світу  є літні польові наметові табори. 

З 28 червня до 4 липня 2020 року за інформаційної підтримки 

Мінмолодьспорту, Українського державного центру національно-патріотичного 

виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді та спільно із комунальним 

закладом «Дніпропетровський обласний центр військово-патріотичного 

виховання, відпочинку та туризму Дніпропетровської обласної ради», в рамках 

святкування «Дня молоді», відбудеться перший «Всеукраїнський марафон 

наметових міні-таборів патріотичної та творчої молоді України» (далі – 

Марафон), організований громадською спілкою «Всеукраїнська Скаутська 

Асоціація» (ВуСА).  

Організація об’єднує осередки неформальної освіти з різних куточків 

України, що працюють за різними виховними напрямами, в основі роботи яких 

скаутський метод. 

Мета заходу ‒ згуртувати, мотивувати та популяризувати успішні та дієві 

локальні напрацювання осередків молодіжної роботи та неформальної освіти.  

Марафон є відкритим заходом для зацікавленої молоді та громадських 

об’єднань, що працюють у сфері національно-патріотичного виховання, 

громадянської освіти, туризму, краєзнавства тощо. 

 

Умови участі у Марафоні. 

Початок Марафону: 27.06.2020 о 9:00.  Кінець марафону 04.07.2020 о 

15:00. Для участі у Марафоні необхідно пройти попередню реєстрацію за 

посиланням: https://forms.gle/pjvTSPD69FatYAq38 або направити заявку 

довільній формі на електронну пошту scouts.ua@gmail.com із зазначенням 

громади, яку представляєте, назву команди, склад команди (ПІБ, дата 

народження), відповідальної особи, контактного телефону та адреси електронної 

пошти. 

 

https://forms.gle/pjvTSPD69FatYAq38?fbclid=IwAR39NqGK6MpNWtr6h9aysUJK3FaO_N6WAWrc_4QLB9188khqk6r189SfNFU
mailto:scouts.ua@gmail.com


Увага: 26.06.2020 р. о 12:00 реєстрацію команд учасників марафону буде 

закрито. 

 

Вимоги до команд учасників марафону: 

1. Дотримання вимог, передбачених постановою Кабінету Міністрів України 

№ 392 від 20 травня 2020 року «Про встановлення карантину з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів 

послаблення протиепідемічних заходів», а також вимог, встановлених 

місцевими органами виконавчої влади. 

2. Вік учасників: 14 - 35 років. 

3. Команда учасників марафону - від 5 до 10 осіб. 

4. Команда має супроводжуватись керівником віком від 18 років, який має 

забезпечити безпеку під час участі молоді у марафоні. 

5. Мати необхідне обладнання та інвентар для організації наметового міні-

табору. 

6. Команда має продемонструвати під час участі у марафоні наявність 

атрибутів та офіційних символів громади/групи/заходу (прапор, тотем та 

гасло, тощо) 

7. Виконувати умови та таймінг спільної програми марафону. 

8. Виконати обов’язкові програмні елементи, рекомендовані організатором. 

9. Під час участі у марафоні команда має бути готова забезпечити відео 

інтернет зв’язок на місці організації наметового міні табору. 

10. Згідно з узгодженим таймінгом підтримувати зв'язок із організатором 

марафону. 

11. Команди, що спланують 3-денний табір, мають забезпечити наповнення 

програми дня за прикладом зразка програми 1-2-го дня. 

 

Завдання для команд учасників марафону: 

1. Організувати наметовий міні-табір поза межами населеного пункту (село, 

місто, тощо) тривалістю від 24 годин. 

2. Організувати польовий вишкіл для молоді (майстер-клас, навчання, тощо). 

3. Спільно зробити “Добру справу” на теренах громади. 

4. Вийти на відео інтернет зв’язок із іншою групою (тривалістю 2-5 хв). 

5. Під час “Нічної тиші” організувати нічне чергування та охорону табору. 

6. Забезпечити виконання обов'язкових елементів таймінгу згідно з 

рекомендаціями організатора марафону. 

7. Зробити відео/фоторепортаж із GPS міткою у соціальній мережі FB, 

Instagram із хештегами #марафон_наметових_таборів #мінмолодь 

#міносвіти #УДЦНПВ #молодь України_разом #назва своєї команди  

#dzhura_2020 #scoutsua #scouts #ukrscout #camp #adwentures #SKIF #ВуСА 

 

Рекомендований таймінг та програма  молодіжних міні-таборів в рамках 

марафону: 

 

27.06.2020 р. (День перший) 



9:00   Прибуття до місця проведення міні-табору. 

10:00 Організація бівуаку та інфраструктури міні-табору. 

12:00 Урочисте відкриття Марафону (Прямий ефір у Facebook/Instagram  

презентація осередків учасників марафону на платформі ZOOM). 

14:00 Проведення активностей та майстер-класи (Прямий ефір у 

Facebook/Instagram). 

19:00 Закриття дня у локальних міні-таборах (Прямий ефір у 

Facebook/Instagram). 

21:00 Вечірня ватра “Коло друзів”. Зустрічі команд у прямому ефірі у 

Facebook/Instagram). 

22:30 Відбій. 

23:00 Організаційна нарада організаторів Марафону та представників міні-

таборів (Онлайн зустрічі на платформі ZOOM). 

 

 28.06.2020 р. (День другий) 

9:00   Відкриття дня  (Прямий ефір у Facebook/Instagram). 

10:00 Краєзнавча мандрівка або “Добра справа” на теренах громади  (Прямий 

ефір у Facebook/Instagram). 

15:00 Урочисте закриття Марафону / Прямий ефір у Facebook/Instagram оналйн 

зустрічі на платформі ZOOM). 

16:00 Розбирання міні-табору.  

16:00 Роз’їзд учасників Марафону. 

20:00 Організаційна нарада представників міні-таборів  / Конференція ZOOM 

 

Підсумки марафону: 

Після закінчення марафону кожен акредитований учасник отримує відзнаку 

заходу. 

Міні-табір (група), яка збере найбільшу кількість вподобань записує 

відеозвернення до учасників наступного марафону 2021 та отримає цінний 

подарунок. 

 

Довідкова інформація з питань організації та проведення Марафону ‒ 

шляхом надсилання повідомлень у месенджерах або телефоном Дмитро Пронін 

(БіляШ)   тел. 050-0320961, Галецький Юрій (Беркут) тел. 067-5670174, Баша 

Марина (Сова)  тел. 098-4382983. 

 

 

 

Виконавчий секретар                                  Юрій Галецький 


