
 

 

 

В екологічному тандемі:  

тренінг та челендж-виклик! 

ПРОГРАМА  

 

16 серпня 

 

12.00-13.00 Поселення в готель «Карпати» (комфортабельні номери зі 

зручностями). 

13.00-14.00 Обід. 

О 09:30 зустріч з організатором. 

10.00-12.00 Трансфер в готель «Карпати» (м. Яремче). 

12.00-13.00 Поселення в готель (комфортабельні номери зі зручностями). 

13.00-14.00 Обід. 

14.00-16.30 Тренінг «Природоохоронна діяльність підприємства: судова 

практика, промислова безпека та ОВД. Розгляд реальних справ». 

16.30-16.50 Кава-брейк. 

16.50-19.00 Тренінг «Природоохоронна діяльність підприємства: судова 

практика, промислова безпека та ОВД. Розгляд реальних справ». 

19.00-20.00 Вечеря. 



 

20.00 Вільний час. 

 

 

      

17 серпня 

09:00-10:00 Сніданок в готелі. 

10:00 Виїзд до підніжжя Говерли. 

 

 

 

12:00 Челендж-виклик  «ЕКО-лідери: заради спільних вершин». Челендж розпочнеться з 

бази «Заросляк». 

Піший підйом на Говерлу (орієнтовно до 3 годин). Підйом на Говерлу — на найвищу 

вершину України. Це 4 км мальовничого, подекуди підступного схилу, насолода 

неймовірними краєвидами та повні груди чистого гірського повітря. 

 

15.00-16.00 Спільне фото «ЕКО-лідери на ТОП-вершині», встановлення прапорів, обід. 

ВАЖЛИВО! До підйому на Говерлу допускаються люди, які не мають захворювань серцево-

судинної системи і хронічних захворювань! 

16.00-19.00 Спуск із вершини. 

Після 19.00 — повернення в готель.  

20.30-21.00 Тут на вас чекає ситна вечеря. 

21.00 Вільний час. 



 

  

18 серпня 

09:00-10.00 Сніданок у готелі. 

Вільний час в Яремче. 

Тут ви також зможете відвідати сувенірний ринок і насолодитися шумом води потужного 

водоспаду «Пробій». 

11:30-12.00 Виселення з готелю. 

12:00 Виїзд до Івано-Франківська. Прибуття до Івано-Франківська — до 15:00.  

 

Вартість програми: 4000 грн.  
Вартість програми до 1 серпня: 3500 грн. 

 

У вартість включено: 

 Тренінг «Природоохоронна діяльність 

підприємства: судова практика, промислова 

безпека та ОВД. Розгляд реальних справ» 

 трансфер та сходження з інструктором на 

Говерлу (участь у челендж-виклику  «ЕКО-

лідери: заради спільних вершин» 

безкоштовна) 

 2 сніданки, 2 обіди (1-й день ланч-бокси), 2 

вечері; 

 Автобусне обслуговування по маршруту Івано-

Франківськ-Яремче, Яремче-Івано-Франківськ; 

 Проживання в готелі у номерах зі зручностями 

(2 ночі); 

 туристичний збір. 

У вартість туру не включено: 

 Автобусне обслуговування по маршруту Київ-

Яремче, Яремче-Київ (можлива організація 

трансферу – від 650 грн/особа в одну сторону): 

прибуття до Києва 15 серпня. Виїзд до Яремче 

комфортабельним автобусом (попередньо 

узгоджується та оплачується додатково). 

 особисті витрати; 

 екскурсії. 

Вартість участі тільки у тренінгу 16 серпня (без програми): 1500 грн. 

При оплаті до 1 серпня 1300 грн. 

Кількість місць обмежено! 

З організаційних питань: 
Інна Сінєнко, 
керівник департаменту конференцій, 
(073) 305-8016, event@ecolog-ua.com 

Інформаційна підтримка: 0 800 214 899 
(безкоштовно). 
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