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Положення про умови участі в II-й експедиції Роду  

по візиту до країн Європейського Союзу, а саме: Австрійська Республіка, Польська Республіка, 

Словацька Республіка, Чеська Республіка, Угорщина та Федеративна Республіка Німеччини 
  

 Правила та умови участі в II-й експедиції Роду (в подальшому - Експедиція), по візиту до 

країн Європейського Союзу, а саме: Австрійська Республіка, Польська Республіка, Словацька 

Республіка, Чеська Республіка, Угорщина та Федеративна Республіка Німеччини, розроблено з 

метою уніфікувати та конкретизувати: підготовку, вимоги та порядок дій для тих бажаючих членів 

Роду та членів громадської організації «Наша Родина» (в подальшому - Учасник), які будуть 

приймати участь в роботі Експедиції, яка включатиме: 

а) власне - підготовку до візиту/відвідання та 

б) участь у відвіданні країн Європейського Союзу. 

 

Мета Експедиції – продовжити спілкування між членами нашого Великого Роду та, особливо 

його активістами, включаючи членів громадської організації «Наша Родина», на цей раз – на теренах 

Європи. Є надія, що візит/відвідини європейських країн (який пропонується в рамках Експедиції та в 

яких проживають окремі члени нашого Роду), спілкування та обмін думками з тими, хто живе в 

Україні, суттєво збагатить, практично, кожного члена нашого Роду.   

 

Місце проведення Експедиції - країни Європейського Союзу, базовою з яких є - Чеська 

Республіка (місце проживання родини - Ключівського Ю.В.). 

 

Термін Експедиції – 10 місяців (з 15 вересня 2013 року по 14 липня 2014 року).   

 

Експедиція організовується, як відвідання/візити до країн Європейського Союзу, а саме, до: 

Відня – столиці Австрійської Республіки, Вроцлава – краєвого міста Польської Республіки, 

Братислави – столиці Словацької Республіки, Праги – столиці Чеської Республіки (а також - 

Карлових Варів, Чеського Крумлова, Кутної Гори, замку Карлштейн та гори Йещед), 

Будапешту – столиці Угорщини та Дрездену – міста Федеративної Республіки Німеччини.   

 

Загальні умови участі в II-й експедиції Роду. 

1. Учасник може приймати участь в Експедиції тільки на добровільних засадах, за власним 

бажанням, яке буде викладено в його Заяві (заявці) та при наявності у нього (а при необхідності – у 

членів його родини) дійсного закордонного паспорту громадянина України. 

2. При цьому, Учасник визначається із строками своєї (або його родини) участі в Експедиції 

(днів) та бажаним терміном перебування, з вказанням конкретних дат відвідання/візиту до країн 

Європейського Союзу, з переліком міст, місць та країн, які бажає відвідати.   

3. Учасник може відвідати вищевказані: міста, місця та країни Європейського Союзу, як на 

запрошення (виклик) так і за туристичною візою. В разі необхідності отримати запрошення 

(виклик) до Чеської Республіки, Учасник надає (пересилає) ксерокопії: дійсного закордонного 

паспорту громадянина України та (при необхідності) членів своєї родини.   

4. Усі Заявки (як і вся подальша переписка) та документи - пересилаються в електронному 

виді на адреси: nasharodynka@gmail.com та ucias@ukr.net (для - Ключівського Ю.В.). 

5. Заявки розглядатимуться, в порядку строків їх поступлення від Учасника (та його родини). 

6. Учасник (та його родина) може приймати участь в Експедиції, тільки по заздалегідь 

складеному та погодженому Графіку відвідання країн Європейського Союзу. Натомість, кожному 

Учаснику (та членам його сім’ї, виходячи з його заяви), буде письмово – переслано запрошення та 

запропоновано - зручний для нього, Графік відвідання країн Європейського Союзу. 

7. При бажання відвідати інші міста/країни, в рамках шенгенського простору (наприклад: 

Амстердам, Париж, Рим, тощо), Учасник повинен це додатково вказати у Заяві. В цьому випадку 

такому Учаснику буде підібрано індивідуальний тур до вибраного міста/країни та умовами його/їх 

відвідання.  
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8. Важливо: пріоритетне право Учасника, щодо участі в II-й експедиції Роду (над членами 

нашого Роду),  мають - члени громадської організації «Наша Родина».    

9. Останній термін прийому Заявок по участі в Експедиції – 1 червня 2014 року. 

10. Учасник (та його родина) можуть прибути до Чеської Республіки й власним транспортом, 

про що повідомляють – додатково.  

11. Учасник повинен погодитись із запропонованими правилами й умовами Експедиції, а 

також - неухильно їх дотримуватись. 

 

Витрати по участі в II-й експедиції Роду. 

 1. Запрошення (виклик) для Учасника (та членів його родини) експедиції (включаючи 

пересилку) - безкоштовне. 

 2. Відвідини (дві поїздки) Консульства Чеської Республіки (м. Львів чи м. Київ), витрати на 

фотографії, заповнення анкет, придбання страхового полісу тощо – за рахунок Учасника експедиції.  

 3. Придбання туристичних путівок до Чеської Республіки - за рахунок Учасника експедиції. 

4. Транспорт до Чеської Республіки, тобто – трансфер: Ужгород – Прага (і назад) та по Чеській 

Республіці – безкоштовний (при умові одночасного, синхронного переїзду Ключівського Ю.В. по 

вказаному маршруту). 

5. Поїздки-екскурсії (усі - з Праги, на російській мові) до: Дрездену – 35 евро, до Відня – 60 

євро, до Чеського Крумлова – 40 євро, до Карлових Вар – 30 євро, до Кутної Гори – 30 євро - за 

рахунок Учасника експедиції.  

6. Відвідання замку Карлштейн та гори Йещед – безкоштовне. Поїздки до Берліну 

(Німеччина), Вроцлава (Польща) тощо – за окремою домовленістю. 

7. Проживання Учасника (та членів родини, не більше 3-х осіб), в оселі Ключівського Ю.В. – 

безкоштовне. Проживання Учасника (та членів родини), більше 3-х осіб - в готелі, за рахунок 

Учасника експедиції. 

8. Харчування Учасника (та членів родини), в оселі Ключівського Ю.В. – безкоштовне. 

9. В разі приїзду Учасника (та його родини), а також користування - власним транспортом, 

стоянка автомобіля – безкоштовна. 

 

Корисна інформація та поради: 

1. Умовою відвідання країн Європейського Союзу, є наявність дійсного закордонного 

паспорта громадянина України та (при необхідності) Проїзного документу дитини (до 16 років). 

2. До ксерокопії закордонного паспорту громадянина України та/чи Проїзного документу 

дитини, в разі необхідності отримання запрошення/виклику, необхідно додати адресу проживання 

Учасника (та членів його родини) на Україні. 

3. Після отримання запрошення/виклику, Учаснику необхідно звернутись до консульської 

установи Чеської Республіки в Україні. Адреса Генерального консульства Чеської Республіки у 

Львові: вул.Антоновича, 130, 79 057 м. Львів, Tелефон: +380-322976893, +380-322976894, e-

mail: lvov@embassy.mzv.cz. Інформація, щодо подання анкети на візу терміном до 90 днів, тут: 

http://www.mzv.cz/lvov/uk/x2004_02_03/x2004_08_31_2/x2009_07_29/. 

4. Термін розгляду документів, в консульських установах Чеської Республіки в Україні, на 

отримання візи (до Чеської Республіки), не менше 2 (двох) тижнів (тобто 14 робочих днів).  

5. Вартість візового збору для громадян України – 35 евро. Для пенсіонерів – безкоштовно. 

6. Вартість страховки: 1 євро із розрахунку за день перебування в країнах Європи.  

7. У разі наявності в Учасника, який бажає прийняти участь в Експедиції, діючої шенгенської 

візи іншої країни, віза до Чеської Республіки – не потрібна.      

8. Відстань: Ужгород – Прага – 800 км (9-10 годин автомобілем). 

9. Вартість бензину (А-95) – 1,5 євро/літр. 

10. Вся Експедиція буде фіксуватись на фото та відео зйомку для передачі цих матеріалів до 

архіву Нашої Родини.   

  

Підготував Ключівський Ю.В., 

Прага, жовтень 2013 
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