
 

 

Інформаційний лист   Дитячий табір «РОМАНТИК»     
 

                
 

            3  зміна 

           (09.07.2019 - 22.07.2019) 

 
Збір групи 

Дата: 08.07.2019 

Місце збору: м. Київ, Залізничний  вокзал 

Зустріч: вихід на ст. м. Вокзальна, навпроти жовта будівля з білими колонами  

ДП СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ (Вокзальна площа, 3) – буде чекати 

супроводжуюча з табличкою АНГА ТРЕВЕЛ 

Час: 20:30 

Супроводжуюча: Карпова Тетяна Павлівна (0997406938; 0633914361) 

Виїзд групи із Києва 08 липня 2019 

Поїзд: № 076 (Київ – Херсон) 

Вагон: № 11 плацкарт 

Час відправлення з Києва в 21:28 

Прибуття в Херсон 09.07.2019 о 10:30 

Автобусний трансфер в дитячий табір «Романтик», м. Скадовськ 

Під час заїзду до 
табору «Романтик» 

потрібно мати: 

 ОРИГІНАЛ СВІДОЦТВА ПРО НАРОЖДЕННЯ!!! (Згідно до нових 

умов ЗАКОНОДАВСТВА, під час посадки в поїзд ВСІМ ДІТЯМ з 

собою ОБОВ’ЯЗКОВО ПОТРІБНО МАТИ ОРИГІНАЛ СВІДОЦТВА 

ПРО НАРОДЖЕННЯ!) 

 Медична довідка 079/о + довідка про педикульоз (по-іншому її ще 

називають про санепідоточення) 

 ХАРЧУВАННЯ – фрукти (яблоки, банани), горішки, печиво, вода.    

Не давати продукти, що швидко псуються!!!    

Повернення із 
дитячого табору 

«Романтик» 

Прибуття в Київ: 22.07.19 

Поїзд: 765 (Херсон - Київ) Інтерсіті 

Вагон: № 03  

Час відправлення з Херсону 22.07.19 о 15:52 

Час прибуття в Київ 22.07.19 в 23:14 

Орієнтовний 
перелік речей, 
що потрібні 
дитині для 
перебування в 
таборі: 

 

1. Спідня білизна – 4 комплекта 

2. Плавки (хлопчики), купальники (дівчатка) 

3. Сланці (шльопанці). 

4. Шкарпетки тонкі – 3 пари 

5. Шкарпетки теплі – 2 пари. 

6. Футболки з коротким рукавом. 

7. Футболки з довгим рукавом. 

8. Шорти. 

9. Спідниці (для дівчаток). 

10. Брюки (джинси). 

11. Спортивный костюм. 



12. Головной убор (бейсболка, панама, бандана…..) ОБОВ’ЯЗКОВО 

13. Легкий реглан. 

14. Теплий реглан. 

15. Куртка (вітровка, дощовик). 

16. Взуття (кросівки-2 пари, туфлі, сандалі, сланці). 

17. Святкове вбрання (будуть дискотеки, конкурси). 

18. Зубная щітка+паста. 

19. Шампунь. 

20. Носові хусточки, вологі серветки. 

Інші речі – на Ваш розсуд. 
 

Перед відправкою дитини в табір ми просимо Вас обов'язково поговорити з ним про поведінку в 

таборі, про програму табору, про режим дня, який діє в таборі і необхідності його суворого 

дотримання, про толерантність і про правила особистої гігієни. 

Дитина повинна знати, що в разі нездужання, психологічного дискомфорту, виникнення проблем в 

спілкуванні з іншими дітьми, вона повинна негайно повідомити про це своїм загоновим педагогам 

і батькам. 

 

ДУЖЕ ВАЖЛИВО! Якщо Вам стало відомо про такі проблеми, просимо Вас негайно повідомити 

про це адміністрацію табору або Туристичну компанію "АНГА ТРЕВЕЛ". 

 

ДУЖЕ ВАЖЛИВО! Ми рекомендуємо батькам не давати дітям з собою ювелірні вироби, 

коштовну косметику, електронні ігри, аудіо- та відеотехніку і, особливо. дорогі мобільні телефони 

з наступних причин: 

- адміністрація та співробітники табору не несуть відповідальність за речі;  

- наявність дорогого мобільного телефону у дитини може спровокувати «нечистих на руку» 

до кримінальних вчинків.  

Якщо перерахованих вище причин і наших прохань Вам недостатньо, і Ви вирішуєте забезпечити 

дитину в таборі коштовними речами і мобільним телефоном, то це Ваше право і на Вас лежить 

відповідальність за можливі наслідки. 

Знаючи про ймовірність таких неприємних ситуацій, і вирішивши, проте, дати дитині з собою 

мобільний телефон, виберіть недорогу «бюджетну» модель. В цьому випадку, ступінь 

розчарування від пропажі або псування телефону буде не такою вже сильною. 

 

ДУЖЕ ВАЖЛИВО! Наявність у дитини молодшого шкільного віку або просто у того, хто вперше 

приїхав в табір, мобільного телефону надає йому можливість «дзвонити» батькам практично в 

будь-який час. І, як наслідок, він завжди може почути від жалісливої мами (а тим більше - бабусі) 

як вони за ним сумують. Відповідну реакцію дитини описувати не варто. Вона теж засумує і 

занудьгує. Ця реакція буде серйозно заважати нам у вирішенні питання адаптації дитини в новій 

для неї ситуації. І однозначно погіршить її відпочинок. 

Також просимо Вас не давати дітям планшети і ноутбуки - дайте їм відпочити від комп'ютерної 

оргтехніки. 

Попередьте дітей, що правилами табору заборонено купувати і вживати газовані напої, чіпси, 

сухарики, хот-доги, гамбургери, бутерброди і т.д. Всі вищезазначені продукти будуть вилучені і 

знищені без відшкодування коштів, що витрачені на їх придбання. 

 

ДУЖЕ ВАЖЛИВО! У відповідності із Законом України «Про відпочинок та оздоровлення дітей», 

Санітарними правилами і нормами України, Типовим положенням про дитячі оздоровчі табори 

України, а також Правилами внутрішнього розпорядку закладу з організації дитячих канікул в 

таборі «Романтик», пересування батьків по табору самостійно, а тим більше, відвідування 

спальних корпусів та інших приміщень категорично заборонено. Зверніться до адміністрації 

табору, і ми з задоволенням проведемо для Вас організовану екскурсію табором. 

 


