
 
ПОЛОЖЕННЯ 

ФЕСТИВАЛЬ ЛЮДЕЙ ПОВАЖНОГО ВІКУ «РУХ ПРОДОВЖУЄ МОЛОДІСТЬ» 
з 16 травня по 20 травня 2018 року 

м. Миколаїв 
Головною метою Фестивалю є залучення людей поважного віку від 55+ до 

фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів як одного з чинників здорового 
способу життя та активної життєвої позиції. 

Оргкомітет фестивалю  
Бондаренко С.М.  директор департаменту праці та соціального захисту Миколаївської міської 
ради 
Букач М.М.   керівник громадської організації «Освітній   центр «Університет третього віку»  
Машкін О.В. начальник  управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської 
ради 
Садовський О.В.   начальник відділу з питань  фізкультури і спорту облдержадміністрації                              
Любаров Ю.Й.      начальник управління  з питань культури та   культурної спадщини  
Миколаївської міськради    
Самерханова Л.І. директор міського територіального центру  праці та соціального захисту 
населення 
Клименюк Н.В.    завідувач кафедри соціальної роботи МНУ ім.В.О.Сухомлинського 
Титаренко В.В.   директор МОК комплексної дитячо-юнацької спортивної школи 
Бугайов А.І.        директор спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи  олімпійського 
резерву  з легкої атлетики 
Бондаренко Л.І. голова асоціації ветеранів з легкої атлетики Миколаївської області 

 
Місце та термін проведення. 

Фестиваль людей поважного віку  «Рух продовжує молодість» (далі - Фестиваль) на 
спортивних майданчиках м. Миколаєва. Термін проведення - з 16 травня по 20 травня 2018 
року. 

Учасники Фестивалю. 
У Фестивалі беруть участь люди вікової категорії 55 років і старші, які є членами 

громадських об’єднань людей поважного віку, при територіальних центрах соціального 
обслуговування, університетів третього віку, тощо. 

До змагань допускаються особи, які пройшли медичне обстеження, допущені до них 
лікарем та ознайомились з вимогами заходів безпекиі мають медичну страховку від 
нещасних випадків. 

Кожний учасник несе персональну відповідальність за свій стан здоров'я, технічну 
підготовку та адекватність своїх дій. 

Учасники Фестивалю з однієї організації повинні бути об'єднані у команду, яка має свою 
назву, прапор, транспарант, атрибутику команди (кульки, квіти, голосові сигнали тощо). 

Кожна команда повинна: 
- мати єдину спортивну форму - футболки однакового кольору із своєю атрибутикою 

(емблема, значки, галстук, шарфи тощо); 
- підготувати привітання-візитівку про себе (пісню-гімн про свою організацію, пісню про 

своє місто/країну, слайд-презентацію успіху діяльності своєї організації); 
- привезти презентаційні і наочні матеріали з досвіду діяльності організації (плакати, 
флайєри про організацію і місто, книжки з навчального процесу, блокноти, ручки, візитівки, 
вироби рукоділля тощо - для презентації своєї організації і подарунків). 
-  

Термін та порядок подання заявок на участь у Фестивалі. 
Реєстрація учасників для участі у Фестивалі відбувається за технічною заявкою (Додаток 

1) до 1 квітня 2018 року за електронною адресою: nbukach@gmail.com або 
nvklimenuk@gmail.com 



Попереднє повідомлення про бажання взяти участь у Фестивалі і потенційна кількість 
учасників - до 15 березня 2018 року. 

Поіменна заявка для участі у Фестивалі у друкованому вигляді завірені керівником 
організації, лікарем та медичною установою подається представником команди в головну 
суддівську комісію у день Фестивалю (під час реєстрації і не пізніше, як за годину до 
початку змагань), яка оформлена належним чином (прізвище, ім'я, по батькові, дата 
народження, місце проживання та віза лікаря), а також документ який засвідчує особу. 

Кожний учасник спортивних змагань, конкурсів Фестивалю підписує зобов'язання з 
організаторами заходу про власну відповідальність за участь 
 

Фінансування 
- Проїзд , харчування та проживання - за рахунок учасників 
- Екскурсії  що входять в програму заходів є безкоштовними. 
- Виїзд на узбережжя Чорного моря є безкоштовним 
- Організаційний внесок для участі у Фестивалі - 100 грн. з однієї особи 
-   Фінансування фестивалю за рахунок коштів громадського бюджету міста через управління 
у справах фізичної культури і спорту та управління з питань культури та культурної 
спадщини Миколаївської міської ради. Нагородження грамотами, медалями за рахунок 
відділу з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації. 

Банківськи реквізити для сплати організаційного внеску: 
Банк одержувача: ПАО "Укрексімбанк" 
Код за ЄДРПОУ 39175080 
Рахунок одержувача: 26003000009878 вал.980 код банка 322313 
Громадська організація «Освітній центр» Університет третього віку» 
Оплату організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні або 
через Інтернет у разі наявності у Вас електронного доступу до Ваших банківських рахунків. 

 
ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ФЕСТИВАЛЮ 

Під час Фестивалю передбачається екскурсійна, культурна та спортивна програма, 
показові виступи творчих колективів учасників Фестивалю, фотовиставка-конкурс. 
Проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів серед людей поважного 
віку, рухові ігри, конкурси, прогулянки на відкритому повітрі, відвідування культурних 
закладів міста та святкові вечірки і багато інших цікавих заходів для активізації життєвої 
позиції людей поважного віку. 

 
ТЕХНІЧНА ЗАЯВКА 

На участь у  Фестиваль людей поважного віку  «Рух продовжує молодість» 
Команди 

Спортивні змагання 
Біг на дистанцію 60 м Вік Прізвище ім'я 

чоловіки жінки 
55+   
65+   
75+   

Біг на дистанцію 400 м 55+   
65+   
75+   

Пітанг(без поділу на вік)    
   
   

Настільний теніс 55+   
 65+   
 75+   



Волейбол 55+   
65+   
75+   

Дартс (без поділу на вік) 55+ 
і старші 

Всі бажаючі, кількість учасників 
не обмежена (чоловіки, жінки) 
 

Шашки (без поділу на вік) 
(2 особи) 

 Жінка/чоловік Жінка/чоловік 
  

Бадмінтон 55+   
65+   
75+   

Стрільба з 
пістолету(електронний тир) 

55+   
65+   
75+   

Велокрос на 3000 м 55+ Велосипеди 
можна буде взяти 
на прокат 

 

65+   
 75+   
Шахи (без поділу на вік) (2 
особи) 

Жінка/чоловік Жінка/чоловік 

Масові заходи без змагань беруть участь всі бажаючі, для організації 
заходу необхідно знати кількість осіб 

Показові виступи з 
народних танців та 
хорового народного співу 

Вказати кількість осіб - 

Спортивні танці Вказати кількість осіб - 
 Вік чоловіки жінки 
"Універсальний спортсмен" 55+ 

і старші 
  

Капітан команди                                   (підпис)                                          (ПІБ) 
Керівник організації                             (підпис)                                         (ПІБ) 

 
 
 

Погодинна програма проведення Фестивалю 
16 травня 2018 року 

14.00 - 20.00 – приїзд, розселення та реєстрація учасників Фестивалю. 
16.00 - 17.00 - екскурсія історичними містами Миколаєва із відвідуванням єдиного в 

Україні музею суднобудування і флоту. 
19.00 – 21.00 – вечір знайомств учасників фестивалю (представлення делегацій) 

- 17 травня 2018 року (День вишиванки) 
Арт-фестиваль «Українська вишиванка» 
(Палац культури суднобудівників)  
Форма одягу - святково-національний  стиль зручний для фотосесій, Парадна хода по 

центральній вулиці міста з прапорами та оркестром до мерії; 
09.00 - 10.30 - офіційне відкриття Фестивалю (вітання гостей, доповіді спікерів, 

презентація успішного досвіду діяльності Університетів третього віку); 
10.30- 12.30 - парадна хода центральною вулицею міста з прапорами міст-учасниць 

фестивалю в національному вбранні. 
13.00 –14.00 обідня перерва 
15.00 - 18.00 проведення спортивних змагань 
18.00-19.00 – вечеря 
19.00-21.00 - демонстрація вишиванок та нагородження переможців. 

- 18 травня 2018 року (Міжнародний день музеїв) 



- Фестиваль людей поважного віку  «Рух продовжує молодість»  
Форма одягу - спортивна форма команди 
10.00 - 18.00 - проведення спортивних змагань і конкурсів; 
19.00 - 21.00 виступи вітання творчих колективів  міста Миколаєва; 

- 19 травня 2018 року (День Європи в Україні, День науки) 
7.00 - 18.00 – виїзд на узбережжя Чорного моря;  
19.00- 23.00-культурна програма та урочисте закриття Фестивалю (форма одягу — 

національний костюм (його елементи) або артистичний костюм для виступу). 
- 20 травня 2018 року 

12.00 - від'їзд учасників Фестивалю 
 
ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ТА СПОРТИВНО-

МАСОВИХ ЗАХОДІВ ТА ЗМАГАНЬ 
Біг на дистанцію 60 м Індивідуальні змагання 

Старт з високої позиції. 
Учасники поділяються: за віковими категоріями 55+, 65+, 75+ за статтю - чоловіки і жінки. 
Біг на дистанцію 400 м Індивідуальні змагання 

Старт з високої позиції. 
Учасники поділяються: за віковими категоріями 55+, 65+, 75+ за статтю - чоловіки і жінки. 
Настільний теніс Індивідуальні змагання 
Учасники поділяються: за віковими категоріями 55+, 65+, 75+ за статтю - чоловіки і жінки. 

Бадмінтон 
(необхідно мати свою ракетку) 
(Максимум 2 особи від команди учасників незалежно від статі). 
Індивідуальні змагання серед жінок і чоловіків незалежно від вікової категорії. 

Дартс 
Індивідуальні змагання серед жінок і чоловіків незалежно від вікової категорії. 
Пітанг 
Індивідуальні змагання серед жінок і чоловіків незалежно від вікової категорії. 

Велокрос Індивідуальні змагання 
Змагання полягає у подоланні відстані 3000 м на швидкість на пересіченій місцевості. 

Учасники поділяються: за віковими категоріями 55+, 65+ за статтю - чоловіки і жінки. 
Шахи 
(Максимум 2 особи від команди учасників незалежно від статі).  
Індивідуальні змагання серед жінок і чоловіків незалежно від вікової категорії. 

 
Шашки 

(Максимум 2 особи від команди учасників незалежно від статі). 
Індивідуальні змагання серед жінок і чоловіків незалежно від вікової 
 Стрільба з пістолету 

Учасники поділяються: за віковими категоріями 55+, 65+, 70+ за статтю - чоловіки і 
жінки.Індивідуальні змагання 
Волейбол Командне змагання. Учасники поділяються: за віковими категоріями 55+, 65+, 
75+за статтю - чоловіки і жінки. 

Індивідуальні змагання серед жінок і чоловіків незалежно від вікової категорії. 
Спортивний конкурс «Універсальний спортсмен» - комплексне ігрове змагання на один 

сумарний результат в різних видах спорту: 
(набивання кульки тенісною ракеткою, влучення м'ячем в баскетбольний кошик, влучний 

удар футбольнім м'ячем по воротах з даної відстані, фрізбі - влучення в ціль, закидання 
кілець у ціль, тощо) 

Індивідуальні змагання серед жінок і чоловіків незалежно від вікової категорії. 
Кількість учасників не обмежена, можуть бути всі бажаючі. 
 

Нагородження учасників 
  Переможці в кожній категорії і дисципліні отримують призи у відповідності до 
першого, другого і третього місць. Відповідно, країни, регіони, міста отримують суму балів, 



яка дорівнює сумі балів, набраних їх учасниками. Ця сума балів визначає переможців для 
перших місць в галузі культури – для міст, регіонів і країн. 
Переможцем зустрічі-фестивалю є команда країни, регіону, міста, яка отримала найбільшу 
кількість балів з усіх дисциплін. 
Організатори та журі залишають за собою право присуджувати додаткові призи для 
учасників, що продемонстрували виняткові здібності. 
 
ГО «ОЦ «УНІВЕРСИТЕТ ТРЕТЬОГО ВІКУ» 
54003 
Миколаївська область м. Миколаїв 
вул. Колодязна 14/кВ.-49 
Букач Микола  Миколайович +380674975232 
Клименюк Наталія Василівна +380671280522 
Електронна адреса nbukach@gmail.comабо nvklimenuk@gmail.com 
 
 
 
 


