
Технічне завдання 

на надання послуг для проведення виїзного воркшопу  

  21-22 жовтня 2021 року 

1. Загальна інформація 

1.1 Інформація про замовника 

ГО “Центр екологічних ініціатив “Екодія” – членська громадська організація, яка 

об’єднує експертів та волонтерів з метою боротьби із глобальною зміною клімату, 

екологізації енергетики, транспорту та сільського господарства, а також підтримує 

місцеві громади й активістів у прагненні захисту своїх прав на чисте довкілля. 

Поштова адреса: a/c 26, Київ, 01032,  

Контактні дані: Лоріна, lf@ecoact.org.ua 

ЄДПРОУ: 41210108 

Виконавчий директор: Гозак Наталія Олександрівна 

1.2 Мета роботи і короткий опис 

Надання послуг з організації 2-денного виїзного воркшопу та нагородження  

переможців. 

1.3 Основні завдання 

1. Організація проїзду учасників до міста Івано-Франківськ. 

2. Пошук і підбір готелю для розміщення учасників та організаторів протягом 

21-22 жовтня (1 ніч) – не менше 5 варіантів з інформацією відповідно до 

вимог цього ТЗ 2.2.2 

3. Організація велопрогулянки 22 жовтня, а саме забезпечення оренди 

велосипедів 

4. Організація урочистої вечері для учасників конкурсу "Краще місто" 21 

жовтня. 

 

2. Інформація для виконавців технічного завдання 

 

2.2.1. Вимоги до проїзду: 

• Проїзд учасників поїздом (плацкарт, купе, інтерсіті 2 клас або автобусом) до м. 

Івано-Франківськ 

• Учасники будуть їхати з таких міст України: Кам’янець-Подільський, 

Мирноград, Перещепине, Тетіїв, Торецьк, Бровари, Івано-Франківськ, Луцьк, 

Рівне, Вінниця, Кривий Ріг, Миколаїв, Суми, Хмельницький, Чернігів, Ковель, 

Миргород, Решетилівка, Славутич, Тростянець, Київ (перелік міст може 

змінитись). 

• Учасник має прибути до міста вранці не пізніше, ніж 11 година 21 жовтня 

 

2.2.2. Вимоги до готелю: 



• Розміщення готелю у пішій доступності (до 10 хв пішки)  до місця проведення 

воркшопу (м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського 21)  

• Дво-місне поселення для 50 учасників (число може зменшитись)  
• Рівень “стандарт” чи «економ» 

• Wi-fi  

• Безготівковий розрахунок, НЕ працюємо з цими банками: Альфа банк, 

"Сбербанк", "Промінвестбанк", ВТБ Банк, ВіЕс Банк та БМ Банк 

 

2.2.3.Вимоги до велопрогулянки: 

• Організація велопрократу у Івано-Франківську для 50 учасників (кількість може 

зменшитись) орієнтовно на 1,5 години 

 

2.2.4.Вимоги до гала-вечору: 

• Оренда приміщення для проведення заходу, що вмістить усіх учасників та 

організаторів на вечір 21 жовтня 

• Організація вечері 

 

 

3. Терміни надання послуг 

 

Прибуття учасників – вранці 21 жовтня 

Поселення учасників – друга половина дня 21 жовтня 

Відбуття учасників –  22 жовтня 
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