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Затверджено на засіданні  

Організаційного Комітету Ради 

протокол № 6, від 25.12.2015 р. 

 

 

Перелік 

видів нагород та нагороджених за результатами роботи Національної експозиції  

«Україна туристична» в рамках 26-ї Міжнародної виставки туристичного руху GO і  

25-ї Міжнародної виставки туристичних можливостей в регіонах REGIONTOUR,  

що відбудуться 14-17.1.2016 року, в м. Брно, Чеська Республіка 

 

1.1. Подяка, опис та текст.  

1.1.1. Подякою є аркуш цупкого паперу, жовтого кольору, формату А5, з темно-синім текстом 

наступного змісту: 

«Організаційний Комітет Національної експозиції «Україна туристична» висловлює ПОДЯКУ 

(__кому__) за активне сприяння, практичну допомогу, докладені зусилля та спонсорство у 

підготовці, організації Національної експозиції «Україна туристична», рамках 26-ї Міжнародної 

виставки туристичного руху GO і 25-ї Міжнародної виставки туристичних можливостей в 

регіонах REGIONTOUR.  

1.1.2. Подяка оформляється логотипом - Національної експозиції «Україна туристична» та 

підписується - Організаційний Комітет Національної експозиції «Україна туристична», в якій 

також вказується: м. Брно, Чеська Республіка та дата проведення виставок: 14-17.01.2016 року.  

1.1.3. Подяка, по можливості - може ламінуватись або вкладатись до рамки.  

 

1.2. Перелік нагороджуваних: 

1.2.1. Виставки - GO & REGIONTOUR, Veletrhy Brno a.s. (ředitel - Jiří Kuliš). 

1.2.2. Генеральний спонсор - Cool Network s.r.o. (ředitel - Zdeněk Turchich). 

1.2.3. Інформаційний спонсор - Інформаційно-аналітична служба «Європейсько-східний 

діалог» - IASEED (керівник - Ключівський Юрій). 

1.2.4. Член Оргкомітету - Доценко Наталія (соціально-інтеграційний працівник «Центру по 

інтеграції іноземців» при Благодійній організації м. Градец Кралове та Голова регіонального 

товариства Українців у Східній Чехії). 

1.2.5. Член Оргкомітету - Ключівський Юрій (голова громадської організації «Наш Рід» та 

керівник Інформаційно-аналітичної служби «Європейсько-Східний діалог» (IASEED). 

1.2.6. Член Оргкомітету - Литвинюк Ольга (викладач відділення україністики Філософського 

факультету, університету імені Масарика в Брно). 

1.2.7. Член Оргкомітету - Пранничук Богдан (Голова громадської організації «Закарпатський 

обласний центр розвитку сільського туризму» (ЗОЦРСТ). 

1.2.8. Член Прес-служби - Каралкіна Наталія - журналіст, редактор видання ProZak.info та 

кореспондент газети «РІО» (Ужгород, Україна). 

1.2.9. Член Прес-служби - Крат Анатолій - письменник, журналіст і публіцист (Прага, Чеська 

Республіка). 

1.2.10. Спонсор - Драгун Володимир, приватний підприємець. 

1.2.11. Волонтер - Дінгова Катаріна (Katarína Dinghová). 

1.2.12. Волонтер - Кочішова Петра (Petra Kočišová). 

1.2.13. Волонтер - Стерлова Надія (Nadia Sterlova). 

1.2.14. Волонтер - Халявка Єлизавета (Yelyzaveta Khalyavka). 

1.2.15. Волонтер - Чмелікова Оксана (Oxana Čmelíková). 
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1.2.16. Медіа-партнер - ProZak.info - Інтернет-видання (Ужгород, Україна). 

1.2.17. Медіа-партнер - «Пороги» - культурно-політичний часопис для українців (Прага, Чеська 

Республіка). 

1.2.18. Медіа-партнер - Радіо «Вільна Європа/Радіо Свобода» - некомерційна інформаційна 

служба (Прага, Чеська Республіка). 

 

Всього: 18 осіб. 

 

2.1. Свідоцтво, опис та текст.  

2.1.1. Свідоцтво є аркуш цупкого паперу, жовтого кольору, формату А5, з темно-синім текстом 

наступного змісту: 

«Організаційний Комітет Національної експозиції «Україна туристична» видає СВІДОЦТВО 

(__кому__), представники якої прийняли участь у роботі Національної експозиції «Україна 

туристична», в рамках 26-ї Міжнародної виставки туристичного руху GO і 25-ї Міжнародної 

виставки туристичних можливостей в регіонах REGIONTOUR, яка стала дебютом для учасників 

з України». 

2.1.2. Свідоцтво оформляється логотипом - Національної експозиції «Україна туристична» та 

підписується - Організаційним Комітетом Національної експозиції «Україна туристична», в якій 

також вказується: м. Брно, Чеська Республіка та дата проведення виставки-ярмарку: 14-

17.12.2016 року.  

2.1.3. Свідоцтво, по можливості - може ламінуватись або вкладатись до рамки.  

 

2.2. Перелік нагороджуваних: 

2.2.1. Інформаційно - аналітична служба «Європейсько-східний діалог» - IASEED (м. Прага, 

Чеська Республіка). 

2.2.2. Управління туризму та курортів, Закарпатської обласної державної адміністрації (м. 

Ужгород, Україна). 

2.2.3. Закарпатський обласний центр розвитку сільського туризму - ЗОЦРСТ (м. Ужгород, 

Україна). 

2.2.4. Rega & R spol. s r.o. - Міжнародний автобусний перевізник (Чеська Республіка - Україна). 

 

Всього: 4 особи. 
 

3.1. Дата та час вручення подяк, відзнак та свідоцтв визначається Організаційним Комітетом.  

3.2. Вручення подяк, відзнак та свідоцтв відбувається, як правило - на велелюдному зібранні, в 

тому числі й на Національній експозиції «Україна туристична» та супроводжується 

фотографуванням. 

3.3. Вручення здійснює, як правило - один із членів Організаційного Комітету.  

3.4. Подяки, відзнаки та свідоцтва, які не вдалось влучити їх власникам, пересилаються та/або 

передаються іншими засобами зв'язку. 

 

Підготував Ю. Ключівський,  

член Оргкомітету Національної експозиції «Україна туристична» 
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