У Запоріжжі пройшов «Фестиваль сім`ї»,
присвячений Дню захисту дітей
Щороку в перший день літа ми відзначаємо Міжнародний день захисту дітей –
прекрасне свято радості та надії. У дітях ми бачимо здійснення своїх мрій і
сподівань, прагнемо, щоб вони росли
здоровими, щасливими, прославляли
свої родини й рідний край.
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відпочинку «Дубовий гай» пройшов
«Фестиваль сім`ї», присвячений Дню
захисту дітей.
Організаторами свята виступили: Молодіжна міська рада, Департамент освіти
і науки Запорізької обласної державної адміністрації, Департамент освіти і науки,
молоді та спорту Запорізької міської ради, Служба у справах дітей Запорізької
міської ради, Центральний парк культури і відпочинку «Дубовий гай».
Запорізький
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голова

Олександр

Сін,

заступник

директора

Департаменту – начальник управління професійно-технічної, вищої освіти та
кадрової роботи Департаменту освіти
і

науки

облдержадміністрації

Запорізької
Олександр

Базь, голова міської молодіжної ради
Вікторія Агентаєва, керівник проекту
«Фестиваль сім`ї» Дмитро Матюхін,
директор

Центрального

парку

культури і відпочинку «Дубовий гай»
Вікторія Чекалова привітали дітей з цим чудовим святом.
Фестиваль розпочався концертом, в якому взяли участь народний театр моди
«Стиль» та лауреат Міжнародних і Всеукраїнських конкурсів та фестивалів Рєзнік

Олександра із ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю», лауреат
Міжнародного конкурсу «Ялтинський берег» Соловйов Сергій та Вікторія
Трофімова із ДНЗ «Запорізьке вище
індустріально-політехнічне
училище»,
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відбулися дитячі та сімейні конкурси, спортивні змагання, конкурси дитячої
творчості. Переможці конкурсів отримали призи та подарунки.
В той же час учні професійно-технічних навчальних закладів демонстрували
майстер-класи з перукарського мистецтва, манікюру, візажу, виготовлення штучних
квітів, карвінгу, художнього мистецтва у «Місті майстрів».
На центральній естраді пройшли виступи фіналістів телешоу проекту «Школо,
ми шукаємо таланти!» у номінаціях: вокал, хореографія, оригінальний жанр.
Також фахівці Головного управління Державної служби з надзвичайних
ситуацій України у Запорізькій області провели майстер-класи, конкурси та
вікторини на тематику безпечної життєдіяльності, демонстрували аварійнорятувальну техніку.

