ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
08 вересня 2017 року

м. Одеса

№299/ОД

Про організацію та проведення
Кубку Одеської області
з пішохідного туризму «Осінній марафон»
серед юнаків та юніорів

Відповідно до

Положення про Кубки України з видів спортивного

туризму, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України від 28 травня 2013 № 615, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 13 червня 2013 року за № 956/23488, на виконання наказу
Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації
від 20.02.2017 № 45/ОД «Про затвердження Плану обласних організаційномасових заходів з дітьми та учнівською молоддю у позашкільній освіті
на 2017 рік», з метою національно-патріотичного виховання учнівської
молоді, популяризації здорового способу життя та пропаганди спортивного
туризму серед дітей, підвищення рівня туристської
учасників Кубку та безпеки

проведення

туристських

майстерності
подорожей,

визначення

найсильніших спортсменів та туристських спортивних

команд
НАКАЗУЮ:
1. Провести

Кубок

Одеської області з пішохідного туризму

«Осінній марафон» серед юнаків та юніорів (далі – Кубок) 19 - 21 жовтня
2017 року у м. Одеса .
2. Одеському обласному гуманітарному центру позашкільної освіти
та виховання (Макосій Д.І.):
2.1. Здійснити організаційно-методичні заходи з підготовки та
проведення Кубку.
2.4. Створити та затвердити склад суддівської колегії Кубку.
2.3. Призначити відповідального за забезпечення безпеки життя і
здоров’я учасників під час проведення Кубку (під підпис).
3. Департаменту освіти та науки Одеської міської ради, відділам
(управлінням) освіти районних державних адміністрацій, міських рад,
об’єднаних територіальних громад:
3.1. Забезпечити участь команд у Кубку.
3.2. Покласти відповідальність за життя і здоров'я дітей під час
проведення Кубку та у дорозі на керівників команд та тренерів (під
підпис).
4. Відділу загальної середньої та позашкільної освіти управління
нормативності та якості освіти Департаменту освіти і науки Одеської
обласної державної адміністрації надати організаційну допомогу в
організації та проведенні Кубку Одеської області з пішохідного туризму
«Осінній марафон» серед юнаків та юніорів.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

О.А. Лончак

