УМОВИ
проведення ІІ етапу (підсумкового, за матеріалами екскурсій)
міської тематичної гри-конкурсу учнівської молоді м. Києва
«Музейний квест»
Учасники гри-конкурсу
У грі-конкурсі беруть участь команди від загальноосвітніх, позашкільних
навчальних закладів, громадських об’єднань дітей та молоді, які брали участь в
оглядових екскурсіях в Національному історико-архітектурному музеї «Київська
фортеця».
Гра-конкурс буде проводитися у трьох вікових групах:
І – молодша вікова група (5-7 клас);
ІІ – середня вікова група (8-9 клас);
ІІІ – старша вікова група (10-11 клас).
Склад команди: 4 учасника і керівник команди. Від навчального закладу у
квесті може брати участь одна команда від кожної вікової групи.
Терміни та місце проведення гри-конкурсу
Міська тематична гра-конкурс «Музейний квест» проводиться 03.02.2018
року в приміщеннях Національного історико-архітектурного музею «Київська
фортеця» (вул. Госпітальна, 24а) згідно стартового протоколу, що буде
розміщений на сайті Київського центру дитячо-юнацького туризму, краєзнавства
та військово-патріотичного виховання http://uacenter.info/.
Умови проведення «Музейного квесту»
Для участі в грі-конкурсі необхідно до 25.01.2018 подати заявку на участь
згідно форми, поданої у додатку до Умов, на електронну адресу mcdut@ukr.net з
поміткою «Музейний квест».
У день проведення заходу надається наказ навчального закладу про
направлення команди. Учасники повинні мати бейджик із назвою навчального
закладу, планшети, ручки.
Контрольний час виконання завдань квесту: молодша, середня групи – 40
хв., старша – 1 година. Завдання виконуватимуться у залах музею «Київська
фортеця». Для виконання додаткового завдання слід попередньо ознайомитись зі
словником термінів, розміщеним на сайті Національного історико-архітектурного
музею «Київська фортеця» (kyiv-fort.org./ua, рубрика «Історія фортеці» →
підрубрика «Словник термінів»).
Вартість вхідного квитка – 5.00 грн.

Керівники команд виконують запропоновані завдання
приміщенні. Отримані бали додаються до загального заліку.

в

окремому

Підведення підсумків та нагородження
Результат команди визначається сумою балів, отриманих за правильність і
повноту виконання завдань. За умови набрання командами однакової кількості
балів враховується час виконання завдань та їх пріоритетність.
Команди, що посіли І-ІІІ місця, нагороджуються грамотами КПНЗ
«Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військовопатріотичного виховання».
З питань організації та проведення міської
можна звертатися за телефоном 529-30-02.

тематичної гри-конкурсу

Додаток
до Умов проведення міської тематичної
гри-конкурсу учнівської молоді м. Києва
«Музейний квест»

Попередня заявка
на участь у міській тематичній грі-конкурсі учнівської молоді м. Києва
«Музейний квест»
3 лютого 2018 року
групи учнів _________________________________________________________
(клас, навчальний заклад, район м. Києва)

у складі 4 чол. та 1 керівника.
Керівник групи

___________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові - повністю)

Контактний телефон: ____________________________

Директор

_____________________________
(прізвище, ініціали)

