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Ласкаво просимо в центр 

“WestCamp” 

Ми дуже раді, що Ви вирішили відправити свою дитину в наш 

центр активного дитячого відпочинку (далі Центр) «WestCamp». 

Ми зробимо все можливе, щоб надати вашій дитині веселий, 

безпечний, навчальний та незабутній відпочинок. Цей довідник 

надасть вам всю необхідну інформацію для того, щоб підготувати 

вас та вашу дитину до захоплюючого перебування в центрі. Ми 

пройдемось по основним пунктам, серед яких: загальна 

інформація, програма центру, здоров’я та безпека, загальні 

правила, що привозити\не привозити, політика витрачання 

грошей, адреса та контактна інформація. 

 

 

 



Наші контакти 

Телефони: (066)-918-3988 | (097)-892-8880 | Іван; 

Email: westcamp.in.ua@gmail.com 

Сайт: www.westcamp.in.ua 

Адреса: Cмт Верховина, Івано-Франківська 

обл. 

    Наша філософія 

Безпечне середовище для дітей, де вони можуть знайти нових 

друзів, отримати нові здібності, покращити знання у сфері бізнесу 

та володіння англійською  мовою – це наше першочергове 

завдання. Ми прагнемо створити  таке  оточення, де діти 

матимуть змогу відпочивати та розвиватись. 
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Нотатки для всіх батьків 

 

Навчання дитини (а ми віримо, що наш центр – це частина 

навчання дитини) потребує нашої з вами кооперації. В усіх наших 

матеріалах і в цьому путівнику, ми надаємо детальну інформацію 

для повного розуміння нашої філософії та політики. Тому, дайте і 

нам почути вас. Якщо ви хочете, щоб ми знали про вашу дитину, 

певні її особливості та вподобання – просимо звертатися за 

контактною інформацією, вказаною вище. 

 

 

 



Спеціальні нотатки для батьків новачків 

Деякі з вас відпускають свою дитину вперше з дому самостійно. Ми 

цілком усвідомлюємо ступінь відповідальності, який ви на нас 

покладаєте. Якщо ваша дитина по телефону говорить, що сумує за 

домом, в перші пару днів (їй не подобається центр, хоче повернутися 

додому або просто нещаслива) продовжуйте переконувати її 

залишитись, а не з першого поклику кидайте все і біжіть  забирати  

рідне  дитя  до  дому.  Спілкування допомагає «розрухати» вашу 

дитину та заохотити її, вона бачитиме вашу зацікавленість. 

Приклади запитань: Як твій відпочинок? Чим ви сьогодні 

займались? Хто твій вожатий? Звідки твої сусіди по кімнаті? Якщо ви 

бачите наприкінці першого тижня, що дитина надалі байдужа, то ви 

можете вільно зв’язатися з нами для вирішення питання подальшого 

перебування дитини в  центрі. 

 

Ми віримо, що діти повинні, та можуть, навчитися самостійно 

вирішувати важкі ситуації. Життя не може бути постійно простим. 

Багато дітей сумують за домівкою і це нормальний процес. 

 

Будьте певні, що якщо ми будемо бачити вашу дитину 

незадоволеною або нещасливою ми одразу повідомимо про це вас, 

щоб не виникало ніяких непорозумінь. 

 

Кожен день – це день повний веселих справ! 

 

Також, в програмі заплановані екскурсії та походи,  які  займають  майже  

увесь день. 

 



 

 

Безпека здоров’я 

 

Всі діти під час свого перебування в центрі будуть застраховані. В 

медичному кабінеті  WestCamp  також  є  Camp Dad («табірний  тато»),  

який  з більшістю поточних питань впорається самостійно, таких як 

подряпини, синці, незначні ушкодження тощо. В більш складних 

випадках ми маємо домовленість з місцевою лікарнею в, яка 

знаходиться недалеко від центру, про надання допомоги в разі 

потреби. В разі виникнення подібної ситуації ви будете 

оперативно проінформовані. 

 

 

 

 

!!! Якщо ваша дитина потребує спеціального 

лікування – це повинно бути вказано в довідці. !!! 

 



 

 

   Прийом ліків 

 

Якщо ваша дитина вживає певні ліки,  то  їх  перелік,  

необхідна  кількість та розклад прийому повинні бути  

надані  вожатим  в  повній  кількості.  Будьте  певні, що ми 

будемо пильно слідкувати за правильним прийомом 

медикаментів вашою дитиною після прийому їжі, або ж 

відповідно до наданих інструкцій. Персональні аптечки 

«першої допомоги» та решту, не  прописаних  вашій  

дитині ліків, з собою давати НЕ ПОТРІБНО, тому що діти 

дуже часто займаються самолікуванням!!! І до того ж, все 

необхідне є в центрі. 

 

Також, ви повинні надати нам інформацію, якщо ваша 

дитина має певні вади, проблеми з навчанням, 

спілкуванням, вимовою, засвоюванням  інформації  тощо. 

Це допоможе нам з більшим розумінням та увагою 

поставитись до потреб вашої дитини. Інформація, надана 

вами, буде застосована лише на благо вашої дитини!!! 

 



Політика повернення коштів 

Табірний збір повинен бути сплачений не пізніше, ніж за 10 днів 

до приїзду дитини. Після початку секційного сезону, якщо ваша 

дитина не  зможе перебувати з таборі по якісь причині, то 

повернення коштів буде відбуватись згідно Договору, який ми 

уклали. Гроші не повертаються, якщо: 

• Ваша дитина була відрахована через неприйнятну    поведінку. 

• Ви вирішили забрати дитину з будь-якої іншої причини поза 

причиною, вказаною в Договорі. 

Телефонні розмови 

Наша мета створити комфортне середовище для вашої дитини, де 

вона зможе навчитися вирішувати проблемні ситуації самостійно або 

звертатися за  допомогою, що є теж дуже важливим. Хтось 

обов’язково буде на цілодобовому екстреному телефоні в разі 

виникнення непередбачених  ситуацій. Але, просимо вас, не 

дзвонити в центр для звичайних повсякденних розмов та не просіть 

перетелефонувати вам. 

 

Для спілкування з дитиною буде відведено спеціальний час! 

 

З 19.00 до 20.00! 

 



     Пакунки 

 

Просимо вас НЕ ПРИВОЗИТИ їжу, особливо солодощі. Ті 

ж пакунки, які міститимуть цукерки тощо, будуть закриті 

та утримуватись до кінця сесії і видаватимуться дітям в 

певній обмеженій кількості (не використане буде 

повернуто батькам в день від’їзду дитини). Їжа в центрі 

поживна та корисна. Окрім чотирьох повноцінних 

прийомів їжі, кемперам даватимуть  легкий аперитив, 

печиво та фрукти. 

 

                             Кишенькові гроші 

 

Більшість витрат входять у вартість сесії. Проте існують і 

інші витрати, такі як відвідування  крамнички, де вони 

мають змогу придбати солодощі, солодку воду, листівки, 

речі з атрибутикою тощо. В основному, це витрати на 

сувеніри. Кишенькові гроші не повинні перевищувати 300 

гривень, треба вчити дитину правильно розпоряджатися 

грошима і планувати свої витрати. 

 

 



 

Транспортування 

 

Більшість батьків самостійно привозять дітей в центр, але якщо в 

вас не має часу, або є якісь причини, які заважають вам це 

зробити, то ми можемо забезпечити індивідуальний трансфер, 

який обумовлюється і оплачується окремо. В випадку, якщо ваша 

дитина їхатиме потягом або автобусом ми обов’язково 

зустрінемо її на вокзалі і забезпечимо трансфер. Якщо ви їдете 

машиною, то просимо вас виїжджати завчасно, що б не 

спізнитись. Якщо ви приїдете завчасно, то ми вам радо 

запропонуємо перелік місцевих готелів в яких ви можете 

зупинитись. 

Карта   доїзду   до   центру   є   на   нашому   сайті   

www.westcamp.in.ua  в   розділі “Контакти” 

 

День відвідувань… 

 

… – це останній день сесії. Будь-ласка, не забирайте 

дитину раніше запланованого терміну. Останній день в 

центрі – це особливий час для наших кемперів, щоб 

попрощатися з друзями. 

http://www.westcamp.in.ua/


 

 

 

 

День відкриття 

 

Реєстрація проводиться з 12.00 до 14.00 години. Будь-

ласка, не приїжджайте раніше; ми не готові ще зустрічати 

гостей. В цей день батьки можуть пройтися по території, 

познайомитись з робочим персоналом   тощо. 

 

 

День закриття 

 

Від’їзд з табору відбувається з 14.00 до 17 години. 

 



 

 

Не дозволяється! 

 

Думаємо, немає потреби нагадувати, що речі, які несуть в собі 

небезпеку кемперівцю та оточуючим з собою в центр брати не 

можна. А також: міні телевізори; відео ігри, ноутбуки, ПК, дорогі 

електронні прилади; тварини; вибухонебезпечні речовини та 

зброя будь-якого виду; наркотики та наркотичні речовини. 

 

Порушення цих умов буде каратися припиненням перебування 

дитини в  центрі! 

 



Одяг 

 

Пам’ятайте, - це центр активного дитячого відпочинку!!! Не 

давайте дитині дорогий, ексклюзивний одяг та прикраси з собою. 

Одяг повинне бути зручний та комфортний, чистий та охайний. 

Ніяких  зображень  наркотиків  та наркотичних речовин, 

зображень, що носять сексуальний  характер  тощо. Також, ми 

будемо вдячні вам, якщо ваша дитина буде охайна і по приїзду в 

центр – підстрижені волосся, нігті на ногах та руках тощо. 

 

Дівчата. З міркувань безпеки, протягом дня, волосся повинно бути 

забране будь ласка, прикраси повинні бути мінімальні. Ніяких 

довгих кульчиків – надто небезпечно! Дорогі прикраси повинні 

бути залишені вдома. Такі прикраси, як і надто яскравий макіяж є 

неприйнятними в центрі. Каблуки? Ні в якому разі! 

 

Хлопці. Незвично довге та брудне волосся неприйнятні в центрі. 

Волосся повинно бути помірної довжини. Простенький браслет чи 

нашийний шнурок дозволені, але частіше всього їх треба буде 

постійно знімати з міркувань безпеки, тому краще, все ж таки, 

залишити їх вдома. 

 

 

 



Список речей 

В Батьківському путівнику наведено приблизний перелік речей, які 

необхідно мати кожній дитині в центрі. 

 

Приблизний перелік необхідних речей: 

* зверніть особливу увагу на пункти, виділені зеленим кольором, - 

вони є обов'язковими для всіх!  

 

Одяг; 

• зручний повсякденний одяг; 

• головний убір (капелюшок, бейсболка, панама, бондана); 

• спортивний костюм; 

• джинси чи цупкі штани; 

• реглан, толстовка – hoody; 

• куртка, плащ - на випадок  дощу; 

• футболки бавовняні (одна біла для неонової вечірки); 

• шорти, бриджі; 

• спідня білизна; 

• шкарпетки; 

• піжама, нічна 

сорочка; 

• купальний костюм, 

плавки; 

• святковий одяг для вечорів відпочинку  

та дискотек. 



 

Взуття: 
 

• зручне повсякденне взуття; 

• взуття для дощової та холодної погоди; 

• спортивне взуття (кросівки); 

кеди; 

• сандалі; 

• в’єтнамки, пляжні капці; 

• кімнатні тапочки. 

 
 

 

Засоби гігієни: 

• зубна щітка, зубна паста; 

• мило, шампунь, мочалка; 

• щітка для волосся; 

• рушники (банний, пляжний, для обличчя, для ніг); 

• предмети особистої гігієни для дівчаток. 

 

 

 

 

 

 



Додатково: 

• невеличка сумка або  рюкзак (щоб взяти з собою все 

необхідне на прогулянку); 

• пляшка для пиття, кружка, термос;  

• зошит та ручка; 

• окуляри;  

• парасоля / дощовик; 

• сонцезахисний крем; 

• засіб від комах; 

• носові хустинки (можна паперові одноразові); 

• фен; 

• улюблена книга для читання; 

• Сценічні костюми, реквізити та музичні інструменти, 

якщо вони не великі за об’ємом та масою (дитина 

матиме змогу реалізувати свої таланти впродовж зміни); 

• Спальник та  каремат (!!!) (для походів та вечірніх посиденьок 

на свіжому повітрі) 

 

 

 

 

 



Увага! Взуття 

 

Ми ходимо впоходи, проходимо через болото і струмки, 

лазимо в печери! Тому, будь ласка, подбайте про 

комфортне спортивне взуття для вашої дитини!!! Повірте, 

це ДУЖЕ важливо! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЯКУЄМО ЗА ВАШ ВИБІР! 

З НЕТЕРПІННЯМ ЧЕКАЄМО 

ЗУСТРІЧІ З ВАМИ! 

 

 
 

 

 

 

    КОМАНДА WEST CAMP 


