
Шановні батьки!
Раді вітати Вашу дитину в нашому таборі. Ми ретельно 
готувалися до зустрічі і зробимо все, щоб подарувати 
Вашій дитині комфортне, цікаве, веселе й незабутнє 
Літо. 

У кожній добрій хаті – свої звичаї і правила. Правила, які 
діють у нас, шліфувалися роками досвіду. Вони прості 
й дієві, а ще – вони продиктовані щирою турботою про 
Вашу дитину. Отже, будь-ласка, ретельно ознайомтесь 
із Правилами табору «КАЙЛАС» та ознайомте з ними 
дитину (дітей):

1 Взаємоповага і толерантність. 

Діти повинні шанобливо ставитися як до 
дорослих - персоналу табору, так і до своїх 

товаришів, не створювати конфліктних ситуацій. 
Категорично забороняється використання 
непристойних, лайливих слів і виразів, образливих 
фраз і висловлювань. Також діти повинні шанобливо 
ставитися до будь-якого чужого майна, в тому числі - 
до майна табору. Наш табір є мініатюрною моделлю 
нашої великої, багатонаціональної та багатомовної 
країни, і його діяльність заснована на принципах 
рівності, толерантності, терпимості і безконфліктного 
співіснування. У таборі не вітається обговорення 
політичних тем і пристрастей, забороняється 
національна сегрегація і расизм, міркування і 
спекуляції з питань мови, походження, місця 
народження та проживання, а також інші теми, які 
можуть нанести образу людині.

2 Дисципліна.
 У нашому таборі досить жорсткі дисциплінарні 
умови. Ще при купівлі путівки батьки дають згоду 

на те, що за порушення основних правил дисципліни 
дитина може бути виключена з табору. Така практика 
дозволяє встановити у таборі атмосферу порядку і 
взаємоповаги, адже практика показала, що ті кілька 
дітей, яких було виключено заважали виконувати 
табірну програму не тільки і не стільки персоналу, а, 
перш за все, самим дітям, які були поряд з ними. Окрім 
того, при підборі персоналу ми намагаємося обрати 
найкращих. Наші вожаті, які мають багаторічний 
досвіт роботи в таборі «Артек» (Крим) стають щирими 
друзями для дітей, які відпочивають у таборі.

3 У таборі суворо заборонено:
- вживання спиртних напоїв, сигарет та їх 

розповсюдження на території табору;
-  псування майна чи інвентарю, що належить табору;
- систематичне порушення розпорядку дня та 
правил поведінки;
- систематичне невиконання вимог персоналу;
- грубість та хуліганство, вживання нецензурної 
лексики;
- вихід за територію табору без дозволу вожатих.
Порушення вище зазначених вимог приведе до 
виключення дитини з табору без повернення 
невикористаних грошових коштів. 

4 Побутові умови та поселення. 
Перед поїздкою в табір знайдіть будь-ласка, 
10 хвилин часу, щоб ретельно ознайомитись 

із описом побутових умов, які пропонує табір, на 
нашому сайті, у розділі «Дитячі табори 2017». Діти 
живуть по 3-4 чол. в кімнаті. В кожній кімнаті є туалет, 
умивальник та душова кабіна. Вода подається 
цілодобово. Такі речі, як туалетний папір, рідке мило, 
освіжувачі повітря у нас є завжди. Діти, які прибули 
в табір, розселяються на розсуд адміністрації табору, 
з урахуванням побажань дітей. Основний принцип 
- віковий: різниця у віці не повинна перевищувати 2 
роки. 

5 Огляд речей. 
При поселенні вихователями та 
медпрацівниками табору буде проведений 

огляд багажу і особистих речей прибулих дітей. 
Предмети, які заборонені в таборі, при поселенні 
будуть вилучені: продукти будуть утилізовані (крім 
запакованих та тих, що мають прийнятні терміни 
придатності) або, по можливості, передані батькам; 
якщо батьки далеко. Сигарети, алкогольні напої, а 
також речовини, що мають наркотичний вплив, будуть 
вилучені і знищені безповоротно; також виявлення 
сигарет, алкоголю і наркотиків при поселенні можуть 
стати підставою для відмови в прийнятті дитини до 
табору без повернення грошових коштів за путівку.

6 Особиста гігієна.
У нас кімнати зі зручностями (туалет, 
умивальники та душ). Обов’язковою є 

процедура щоденної вечірньої гігієни. У разі 

виникнення будь-яких проблем, пов’язаних з інтимною 
гігієною, дитина може звернутися до вихователя чи 
вожатого своєї статі – всі вони проходять обов’язкові 
підготовчі тренінги і завжди готові делікатно і тактовно 
надати необхідну допомогу. 

7 Медичне обслуговування. 
На території табору працює медпункт з лікарем 
та медсестрою. Медики організовують прийом 

дітей на зміну, та забезпечують їх медичний супровід 
протягом всього терміну перебування. Сучасний 
медпункт обладнаний всім необхідним для безпечного 
відпочинку дітей в таборі та надання їм першої 
необхідної допомоги.
Будь-ласка, не панікуйте, якщо дитина захворіла, 
– їй буде надана кваліфікована допомога. У свою 
чергу, дитина, яка відчула ознаки хвороби, чи просто 
погано себе почуває, повинна негайно звернутися до 
вожатого свого загону, які негайно повідомлять про це 
медичних працівників.
Табір здійснює страхування дітей від нещасного 
випадку протягом 15 днів, тобто на весь термін 
перебування дитини в дитячому таборі «КАЙЛАС».

8 Ліки та інші лікувальні засоби. 
Будь-ласка, запам’ятайте і ретельно 
проінструктуйте Вашу дитину: протягом 

перебування в таборі у дитини не можуть зберігатися 
ліки та медичні препарати. Це категорично 
заборонено! Якщо Ваша дитина регулярно, за 
призначенням лікаря, приймає певні ліки, будь-ласка, 
підготуйте необхідний запас, акуратно зберіть його 
в окремий пакунок і обов’язково додайте листок з 
описом режиму приймання ліків: як часто, до їжі чи 
після їжі тощо. Листок призначення повинен також 
містити П.І.Б. дитини, П.І.Б. одного з батьків чи 
опікунів та підпис. Цей пакунок по приїзді в табір 
передається у медпункт, і лікар табору, медсестра 
зобов’язані слідкувати за тим, щоб дитина приймала 
ліки вчасно. Будь-ласка, зауважте також, що наш 
медпункт укомплектований всіма необхідними ліками, 
а це означає, що не треба давати дитині з собою 
цілу аптечку! Якщо ж Ви все-таки поклали у валізу 
якісь ліки – так, про всяк випадок! – то ці ліки також 
повинні бути запаковані окремо, і на пакунку повинне 
бути зазначене П.І.Б. дитини. Дитина повинна одразу 



ж після приїзду віддати цей пакунок на зберігання 
вожатому свого загону. У разі необхідності дитина 
може скористатися своїми ліками, але тільки після 
дозволу лікаря! САМОЛІКУВАННЯ КАТЕГОРИЧНО 
ЗАБОРОНЕНО!

9 Особливості дитини. 
У разі, якщо дитина має хронічне захворювання 
чи інші особливості, що стосуються здоров’я 

та індивідуальних особливостей поведінки батьки 
зобов’язані попередити про це персонал табору 
(обов’язково зазначте в анкеті чи має дитина, такі 
особливості). Приміром, якщо у Вашої дитини на щось 
можлива алергічна реакція, чи є якісь обмеження на 
заняття спортом після травми тощо. Будь-ласка, 
зрозумійте, що приховування подібної інформації 
може зіпсувати відпочинок Вашої дитини.

10 Харчування. ШВЕДСЬКИЙ СТІЛ. 
У нашому таборі забезпечується 
чотирьохразове харчування дітей (сніданок, 

обід, підвечірок, вечеря). Меню із дотриманням усіх 
санепідеміологічних стандартів дитячого харчування. 
Будь-ласка, поясніть дитині, що табірна їдальня – 
це заклад громадського харчування, і ми не можемо 
готувати кожній дитині окремо, за її побажаннями. 
Корпуси, в яких проживають діти забезпечені питною 
водою цілодобово. 

11 Охорона. 
На території табору працює цілодобова 
охорона. Відеокамери по всій території 

комплексу. Територія огороджена та безпечна для 
перебування дітей.

12 Якість продуктів. 
При виборі постачальника харчових продуктів 
проводиться жорсткий конкурс щодо якості 

продуктів, що постачаються для харчування дітей.

13 Відвідування дітей. 
Будь-ласка, плануйте відвідування Вашої 
дитини з 14.00 до 16.00. При цьому 

зауважте, що програма табору є досить насиченою, 
і своїм візитом Ви можете завадити дитині у якійсь її 

діяльності: приміром, роботі в гуртку чи підготовці до 
якогось заходу. Категорично забороняється з’являтися 
у таборі у стані алкогольного сп’яніння. Категорично 
забороняється на території табору з’ясовувати сімейні 
стосунки, сваритися між собою тощо. Подумайте 
про психологічне здоров’я Ваших дітей. Увага! Якщо 
дорослий, який привіз дитину у табір, письмово 
повідомив вихователя загону про те, кому заборонено 
відвідувати дитину, то особа, про яку повідомлено, 
допускатись до відвідування дитини не буде. Шановні 
батьки, доводимо також до Вашого відома, що згідно 
із діючим законодавством категорично заборонено 
приносити дітям наступні продукти:
- солодкі газовані напої;
- кондитерські вироби;
- ковбасні вироби;
- консерви рибні та м’ясні;
- йогурти;
- консервовані продукти домашнього приготування;
- піца.
Нагадуємо, що овочі та фрукти якими Ви пригощаєте 
дітей, повинні бути ретельно помиті. 

14 Мобільні телефони. 
Рекомендується використання найпростіших 
кнопкових мобільних телефонів - виключно 

для зв’язку з батьками. В  разі крайньої необхідності, 
батьки можуть зв’язуватися з вожатим, номер 
телефону якого (якої) буде наданий їм у перший день 
перебування дитини в таборі. Будь-ласка, не турбуйте 
персонал зайвий раз, якщо в цьому дійсно немає 
крайньої необхідності.

15 Смартфони, комп’ютери та планшети.
Адміністрація табору не несе 
відповідальності за техніку, яку Ви дали 

дитині. Оскільки вони її можуть використовувати 
у свій вільний час без нагляду вожатих. 

16 Гарантія якості. 
Наша культурно-розважальна та спортивно-
ігрова програми настільки насичені та 

різноманітні, що важко собі уявити дитину, яка б не 
знайшла в нас заняття собі до душі. У дітей бувають 
різні уподобання, різні здібності, різні характери та 

темпераменти – усе це ми врахували. І ще – увага! Ми 
передбачили навіть «негативний розвиток сценарію»: 
якщо дитина ніяк не може звикнути до табору, їй 
некомфортно і просто хочеться додому, то ми радимо 
батькам таку дитину все ж таки забрати. Практика 
показує, що якщо дитину в такому випадку забрати 
додому, то на наступний рік чи через рік вона може 
з радістю приїхати до табору знову і вже залишиться 
на цілу зміну. Але якщо першого разу її примусити 
залишитися, то більше вона взагалі не поїде ні до 
нашого, ні до будь-якого іншого табору. 

Розпорядок дня, якого усі діти зобов’язані 
дотримуватись:

08.00 Підйом
08.10 Ранкова гімнастика
08.30 Ранкові гігієнічні процедури
09.00 Сніданок
09.40 Спортивні ігри, забави, пляж, робота 

в загонах
13.00 Обід
14.00 Тиха година
16.30 Підвечірок
17.00 Загальнотабірні заходи
19.00 Вечеря
20.00 Дискотека або перегляд фільму
21.45 Вечірня гігієна
22.00 Відбій 

(підпис одного з батьків чи опікунів)

(прізвище, ініціали)
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