ПРАВИЛА
проведення навчально-патріотичного вишколу «Козак-Квест»

Загальна інформація про «Козак-Квест»
1. Навчально-патріотичний

вишкіл
«Козак-Квест»
є
командним
спортивно-патріотичним змаганням, спрямованим на виховання у
молоді патріотизму, волі до перемоги, залучення її до здорового
способу життя та поглиблення знань з Історії України.

2. Змагання проходять за першість району та міста, а також приз від

організаторів «7 кілограмів козацького золота» що може бути
конвертований в грошову форму дя розрахунків на території
України.
3. Вишкіл «Козак-Квест» проводиться щорічно, починаючи з 2008 року,

з 2015 року Козак-Квест запроваджено проводити серед учнів
загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва, а з 2016 по всій
території України, особлива увага до східних регіонів країни.
4. Організатором

«Козак-Квесту» є Братство Козацького Бойового
Звичаю «Спас» (http://spas.org.ua/).

Регламент проведення змагань
1. Збір команд, в день змагань, відбувається до 09:00 на виході з

Пішохідного мосту до о. Труханів (намет реєстрації «Козак-Квест»).
2. Перед

початком змагань організатори проводять перевірку
наявності присутніх та інструктаж з техніки безпеки. Учасники, що
не пройшли інструктаж з техніки безпеки до змагань не
допускаються.

3. Інструктаж команд щодо правил проведення заходу, видача карт

локації змагань із зазначенням місць розташування майданчиків
відбувається перед початком вишколу.
4. Тривалість змагань складає 3-5 годин в залежності від кількості

команд. Відповідно, команди мають розраховувати, що їхня участь у
змаганнях займе увесь світловий день.
5. На

території
змагань
Організатори
облаштовують
до
15
майданчиків-випробувань, на яких команди виконують змагальні
завдання (індивідуальні та групові, фізичні та інтелектуальні).

6. На кожному зі змагальних Майданчиків знаходиться суддя, що

організовує процес проходження змагального завдання, слідкує за
порядком та дотриманням техніки безпеки, оцінює досягнення

команд; перевіряє обладнання та необхідне устаткування, потрібне
для виконання завдань.
7. Кожна з команд, переміщуючись від майданчика до майданчика,

виконує змагальні завдання та набирає бали. За підсумками ігрового
дня визначаються команди, що набрали найбільше балів (1-е, 2-е та
3-є місце).
8. Після завершення змагань, Організатор збирає в точці старту всі

команди, що брали участь у змаганнях, та проводить церемонію
завершення змагань та нагородження переможців.
9. На учасників чекає приємний сюрприз – гаряча козацька їжа.

Графік проведення змагань
1. Змагання

проводяться за дворівневою системою: спочатку
відбуваються районні змагання (між командами одного району),
після них проводиться загальноміське змагання, в якому беруть
участь переможці районних змагань.

2. Змагання проводяться у вихідні дні в жовтні-листопаді 2015 року,

згідно графіку змагань, поданого в додатку.
3. Команди одного району змагаються в окремо визначений у графіку

день.

Організаційні вимоги до навчальних закладів.
1. Кожен навальний заклад має бути представлений мінімум однією

командою (до 10 учасників). До участі запрошуються учні 9-11
класів. Оскільки вишкіл є командним, то для перемоги команди буде
важливим внесок кожного з учасників. Змагання розраховані на
перевірку, як фізичних, так і розумових здібностей, та знань з історії
України.
2. Для участі у заході команди повинні зареєструватись на сайті

«Козак-Квест» (www.kozak-kvest.info, розділ «Реєстрація»).
3. Реєстрацію команди здійснює один з членів команди, як правило,

капітан команди. Для цього він заповнює відповідну реєстраційну
форму на сайті «Козак-Квесту» де вказує назву команди, контакті
дані, школу, яку представляє команда, прізвища та імена усіх
учасників команди.
4. На вказану адресу, капітану команди прийде домашнє завдання, з

докладною інструкцією для його виконання. Успішно виконане

домашнє завдання забезпечить додаткові бонусні бали для команди,
та можливість отримати цінний приз.
5. Інший варіант реєстрації, в день змагань, перед проходженням

інструктажу з техніки безпеки.
можливість отримати бонусні бали.

Але

тоді

команда

втрачає

6. Для участі у змаганнях команда має бути вдягненою у одяг, що

дозволяє активно переміщуватись по території змагань (бігом),
відповідати температурним умовам погоди (бути достатньо теплою),
стійкою до забруднень.
7. На змагання команда має прибути з вихователем від навчального

закладу.

Контактні особи
Щодо організаційних та інших питань, пов‘язаних із участю у «КозакКвесті» ви можете звертатись:
+38-066-733-16-14, Квасков Євген kami.eugen@gmail.com
+38-050-742-39-54, Корольов Владислав korolov.vlad1995@gmail.com

Додаток. Графік участі шкіл Києва у заході Козак-Квест 2015 (за
районами)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Район
Печерський
Шевченківський
Деснянський
Дніпровський
Дарницький
Голосіївський
Солом’янський
Святошинський
Подільський
Оболонський
ФІНАЛ

Дата
10.10.2015
11.10.2015
17.10.2015
18.10.2015
31.10.2015
01.11.2015
07.11.2015
08.11.2015
14.11.2015
15.11.2015
21.11.2015

