
 

III ეტაპი (13 წევრი, ინსცენირება) 
 

ოლქი: N 52 ბაღდათი 

ტრენერი: თამილა ფერაძე 

საკურატორო უბნები  28 (უბნები: #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28) 

ჩატარების პერიოდი: 8 აპრილი – 20 აპრილი 

 

ტრენინგის ხანგრძლივობა: 2.30 სთ.                                                                                                                                                                               ტრენინგების რაოდენობა: 28 

ჩატარების თარიღი დაწყების დრო (სთ) უბნების # (ჩამონათვალი) მისამართი (ჩატარების ადგილი) 

08.04.13 10:00   # 3 ბაღდათი, კახიანის #37, # 2 საჯარო სკოლა 

08.04.13 14:00 # 23 ბაღდათი, გუბელაძის #1, კულტურის სახლი 

09.04.13 10:00   # 9 ბაღდათი, სოფ. ვარციხე, კულტურის სახლი 

09.04.13 14:00 # 10 ბაღდათი, სოფ.ვარციხე, შპს. ღვინის ქარნის ყოფილი მაღაზიის შენობა 

10.04.13 10:00   # 11 ბაღდათი, სოფ. როკითი, კულტურის სახლი 

10.04.13 14:00 # 24 ბაღდათი, სოფ. დიმი, საჯარო სკოლა (ეწრის სკოლა) 

11.04.13 10:00   # 12 ბაღდათი, სოფ. დიმი, დიმის საჯარო სკოლა 

11.04.13 14:00 # 13 ბაღდათი, სოფ. დიმი, კულტურის სახლი 

12.04.13 10:00   # 17 ბაღდათი, სოფ. ნერგეთი, საჯარო სკოლა 

12.04.13 14:00 # 16 ბაღდათი, სოფ. ზედა დიმი, საბაზო სკოლის ყოფილი შენობა 

13.04.13 10:00   # 19 ბაღდათი, სოფ. ზეგნის საჯარო სკოლა (საბაზო) 

13.04.13 13:30 # 20 ბაღდათი, სოფ. ზეგნის ადმინისტრაციული შენობა 

13.04.13 16:30   # 21 ბაღდათი, სოფ. საკრაულა, საჯარო სკოლა 

14.04.13 11:00 # 22 ბაღდათი, სოფ. საკრაულა, საჯარო სკოლა 

14.04.13 15:00   #18 ბაღდათი, სოფ. ხანი,  საჯარო სკოლა 

15.04.13 10:00 # 6 ბაღდათი, სოფ. წითელხევი, N 1 საჯარო სკოლა 

15.04.13 14:00   # 26 ბაღდათი, სოფ. წითელხევი, კულტურის სახლი 

15.04.13 17:00 # 7 ბაღდათი, სოფ. წითელხევი, # 2 საჯარო სკოლა 

16.04.13 10:00   # 5 ბაღდათი, სოფ. ფერსათი, N 1 საჯარო სკოლა (შუბანი) 

16.04.13 14:00 # 25 ბაღდათი, სოფ. ფერსათი, ადმინისტრაციული შენობა 

16.04.13 17:00   # 4 ბაღდათი, სოფ. ფერსათი, # 2 საჯარო სკოლა 

17.04.13 12:00 # 15 ბაღდათი, სოფ. მეორე ობჩა, ადმინისტრაციული შენობა 

18.04.13 10:00   # 8 ბაღდათი, სოფ. როხი, ადმინისტრაციული შენობა 

18.04.13 14:00 # 27 ბაღდათი, სოფ. როხი, საჯარო სკოლა 

19.04.13 10:00   # 14 ბაღდათი, სოფ. პირველი ობჩა, გეწაძის სახელობის საჯარო სკოლა 

19.04.13 14:00 # 28 ბაღდათი, სოფ. პირველი ობჩა, N 1 ობჩის საჯარო სკოლა 

20.04.13 10:00   # 1 ბაღდათი, რუსთაველის #23, ცენტრალური ბიბლიოთეკა 

20.04.13 14:00 # 2 ბაღდათი, ბაღდათის #51, მაიაკოვსკის სახელობის მუზეუმი 

 


