
                                                                                                                          
Секц ія А Мала Арена Секц ія B Media Centre Секц ія C Media Centre 2 Секц ія D Сцена Вхід
Сем інар и Сем інар и Майстер -класи

10:00-
10:45

10-30          Відкриття Фестивалю Мотузковий парк в ід 
таборів Витоки, 
Піднебесся, Скаутвілль
(працює весь день)

11:00-
11:45

Олександр Лишанський
директор табору «ВМЕСТЕ»
Шоу -програма Творчого 
телевізійного табору «ВМЕСТЕ»

Наталья Дзюба Коуч, бизнес -тренер
Воркшоп «Основы бизнеса».
Розыгрыш сертификата на курс 
обучения в ЦР «GRAFFIT»

Експозиція Палаточного 
табору від Витоки, 
піднебесся, Скаутвіль –
Ліс, палатки, вогнище, 

Музей Експериментаніум

Весела Наука
Шалені Експерименти

11-45
Розіграш 
призів від 
спонсорів

Дитячий ігровий 
майданчик від НОСУ –
парашут, тунелі
Чайна палатка

12-00 Наталія Мієдінова
режисер масових свят, сценарист, 
ігро -майстер
Майстер -клас «Ігро Starхіт»
Улюблені ігри, нові хіти та 
аранжування, кавер -версії

Відкрита зустріч з батьками з питань 
дитячого відпочинку та оздоровлення.
1. Валентина Горбинко. Система сучасного 
ринку дитячого відпочинку та 
оздоровлення. 
2. Тетяна Гулечко. Безпека дитини в межах 
сучасної системи дитячих таборів.
3. Ксенія Ющенко. Форми та види дитячого 
оздоровлення та відпочинку на ринку 
України та за кордоном. 

Скаутські дерев’яні 
вишки.

Творчі майстерні, 
цікаві майстер -класи зі 
скаутського життя.
(Впро довж дня)

Козацька Фортеця
Навчання мистецтву 
Бойового гопака

12-40
Розіграш 
призів від 
спонсорів 
(Happylon)

Флеш -моб «Зарядка у 
таборі»

Катання на Сігвеях від 
табору YouWin

Гра в теніс від школи 
Старттеніс

13-00 Олександр Качан
дитячий психолог , тренер, 
ігромайстер, засновник «Ух -ты 
camp»
Майстер -клас «Програма табору»

Тетяна Гусейнова
директор Туристичної  агенції «Еліта тур»
Презентація програм по Україні

Спортивні естафети від 
Скаутвілль, НОСУ та 
розіграш
функціональної дитячої 
білизни від Craft

Артек -Буковель
Майстер -клас з 
виготовлення карамелі

13-45
Розіграш 
призів від 
спонсорів
(Аквапарк  
Юрського 
періоду)

Розважальна програма 
від табору
Indigo Adventure

14-00 Микола Шуть
Кандидат педагогічних наук, 
доцент ХНПУ ім. Г. Сковороди, 
член Ліги Композиторів України ,
поет , і громайстер, тренер ігрової 
майстерності .
3-х годинний Майстер -клас 
Педагогика сучасного дитячого 
табору
1. Оригінальність чи 
оптимальність програми табору?
2. Екологічні заходи та ігри в 
сучасному таборі.
3. Цікаві експер именти з 
аудиторією.

Даша Коломієць
відома ведуча, співачка, відеоблогер
Майстер -клас з відеоблогінгу для дітей.

Творчі майстерні,
цікаві майстер -класи зі 
скаутського життя.
(Впродовж дня)

Гра в шахи на локації
«Київський каштанчик»
Дитячі табори ICEA 
естафети, розіграші 
сертифікатів (локація 
стенду)

14-40
Анімаційна 
хвилинка від 
табору Midia
Grand Resort

ШОУ Козацькі забави
від табору «Козацька 
Фортеця»

Вуличний театр

15-00 Анатолій Алексєєв
засновник та ідеолог компанії  «Империя 
Приключений», досвідчений мандрівник
Дитячі табори та Експедиційні програми 
«Империи Приключений» 

Весела Наука
Шалені Експерименти

15-45
Розіграш 
призів від 
спонсорів
(АБО –
телешкола)

Екскурсія на 
Двоповерховому 
автобусі від Open Kiev
(оплачується окремо)

16-00 Лариса Ніцой 
письменниця
Майстер -клас  "На відпочинок - з книжкою"

Козацька Фортеця
Майстер клас для дівчат –
плетемо коси

16-45
Розіграш 

18-00 Networking party* 
для учасників Фестивалю

17-00 Наталья Дзюба Коуч, бизнес -тренер
Мастер -класс «На «ты» с Личными финанс .

Цілий 
день

Ігровий майданчик:
Ігровий майданчик та майстер -класи від Будинку Іграшок, Зона експонатів від Музею Експериментаніум , ЛЕГО Винахідник – малюнки від робота Пікасо та 
гра «Схопи металеву банку»,  Гра світла – пісочна анімація, Loung-зона від Pooff, Майстерня «Квіглі », Розмальовки ХХ L від ОЗЗО та Великі картонні 
будиночки. Виставки фотографій від «ЭкстреМал», Академії OUTDOOR журналістики , справжня волинка від Британської Академії,
Творчий таб ір Індіго  Творча майстерня,  Дитяча телешкола АБО – телевізійна зйомка, майстер -класи з журналістики
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16 квітня
ПРОГРАМА ФЕСТИВАЛЮ 
+38 (096) 805 93 80
kidscampfest@gmail.com
www.kidscampfest.com.ua

БАТЬКАМ

СПЕЦІАЛІСТАМ

ДІТЯМ


