
Додаток 3 

Інформаційний лист ДОК «Романтик» 

 

«Романтик» - це класичний дитячий оздоровчий приморський табір, що працює над 

сучасним переосмисленням кращих традицій піонерських таборів – одного з 

найулюбленіших видів відпочинку та оздоровлення дітей у нашій країні в недалекому 

минулому. Табір, який у своїй роботі спрямований на те, щоб діти навчилися знаходити 

друзів, цінувати їх, толерантно ставитися до думки іншої людини, співпрацювати в 

досягненні спільних цілей, відкривати у себе нові таланти та розвивати можливості не 

тільки для себе, а й на користь іншим. 

 

Уточнюємо, що у вартість путівки включено: 

- проживання в корпусі з усіма зручностями; 

- 5-ти разове збалансоване харчування; 

- робота пед. складу: вихователів, фізруків, плавруків; 

- невідкладна медична допомога (лікар-педіатр, чергова медсестра – цілодобово), 

мед. допомога на пляжі; 

- щоденні загально табірні заходи; 

- відвідування гуртків, секцій та бібліотек; 

- відвідування комплексу басейнів. 

 

ВАЖЛИВО: Діти молодші 7 років і старші 17 років в таборі не приймаються; при 

цьому вартість оплаченої путівки не повертається. 

  

Ми прекрасно розуміємо, що діти, які приїжджають в наш табір, інколи стикаються з 

різноманітними проблемами входження до нового тимчасового колективу. Дехто із дітей 

вирішує їх швидко і просто, комусь доводиться нелегко, і ми завжди готові їм допомогти. 

Налаштуйте дитину на те, щоб вона не боялась поділитися своїми проблемами з нами – її 

вихователями і вожатими. Якщо, із телефонної розмови з дитиною, Ви дізналися про такі 

проблеми, ми просимо Вас негайно зв'язатися з педагогами вашого загону або 

адміністрацією та повідомити нам про дану ситуацію. 

 

Відправлення та прийом дітей до табору 

 

Перед відправленням дитини до табору, ми просимо Вас обов'язково провести з нею 

бесіду, поговорити про поведінку в таборі, про правила внутрішнього розпорядку, діючі в 

таборі, та необхідності їх суворого дотримання, про толерантність та правила особистої 

гігієни. 

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

проблем у спілкуванні з іншими дітьми, вона повинна негайно повідомити про це своїм 

вожатим і батькам. 

 

ДУЖЕ ВАЖЛИВО: Якщо Вам стало відомо про такі проблеми, просимо Вас 

негайно повідомити про це адміністрацію міста по телефонам, наведених нижче. 



Готуючи дитину в табір, не давайте їй із собою дуже багато речей. У зв'язку з тим, що 

погода протягом зміни може змінюватися, переконайтесь, щоб у вашої дитини був одяг як 

на дуже спекотну літню погоду, так і на дощову і прохолодну. 

Дітям молодшого шкільного віку необхідно позначити речі індивідуальною міткою. 

Просимо поставитися до цього прохання з максимальною відповідальністю. 

 

ДУЖЕ ВАЖЛИВО: Ми наполегливо рекомендуємо батькам не давати дітям з собою 

ювелірні вироби, дорогу косметику, електронні ігри, аудіо- та відеотехніку і особливо 

мобільні телефони з наступних причин: 

- адміністрація і співробітники табору не несуть відповідальність за речі, які не здані в 

камеру зберігання, і, тим більше, за мобільний телефон, що знаходиться у дитини, 

- наявність мобільного телефону у дитини може спровокувати нечистих на руку до 

кримінальних вчинків. Протягом ряду років мають місце факти пропажі, навмисного і 

ненавмисного псування мобільних телефонів. Останнім часом їх стало значно менше, але, 

тим не менш, такі випадки бувають. 

 

Якщо перерахованих вище причин і наших прохань Вам мало, і Ви вирішуєте надати 

дитині в табір дорогі речі і мобільний телефон, то це Ваше право і на Вас лежить 

відповідальність за можливі неприємні наслідки, пов'язані з наявністю їх у вашої дитини. 

Ми не несемо відповідальність за ці пристрої. 

 

ДУЖЕ ВАЖЛИВО: У випадках крадіжки, втрати або псування мобільного 

телефону вашої дитини адміністрація відповідальності не несе і просить Вас не 

турбувати нас з цього приводу 

 

Прийом дітей в ДОК «Романтик» здійснюється в день початку зміни, зазначений у 

путівці. 

У разі приїзду в табір організованої групи одночасно з самостійно прибули дітьми, 

перевага в прийомі дітей віддається організованій групі. 

 

У відповідність із Законом України «Про відпочинок та оздоровлення дітей», 

Санітарними правилами і нормами України, Типового положення про дитячі оздоровчі 

табори України, а також Правилами внутрішнього розпорядку, пересування батьків по 

табору самостійно, а тим більше, відвідування спальних корпусів та інших приміщень 

категорично заборонено. Зверніться до адміністрації табору, і ми із задоволенням 

проведемо для Вас організовану екскурсію по «Романтику». 

 

Медичний контроль 

 

При заїзді в табір з собою необхідно мати: 

- копія свідоцтва про народження; 

- медична довідка (форма 079/0) із зазначеними щепленнями, можливими алергічними 

реакціями, зазначенням хронічних захворювань, перевіркою на педикульоз; 

- довідка про епідеміологічне оточення, взята не раніше 3 днів до заїзду.  

Всі режимні моменти здійснюються під наглядом медичного персоналу. 



Дитина, що має скарги на нездужання, повинна негайно повідомити про них своїм 

загоновим педагогам, після чого вона буде передана лікарю, оглянута, і їй буде 

призначено лікування. Медичний пункт табору працює цілодобово. Крім того, в таборі 

працює цілодобовий телефон для виклику чергового медичного працівника в загін. 

Діти з медичними протипоказаннями, зазначеними в «Правилах медичного відбору при 

направленні дітей на відпочинок в ДОК «Романтик», в табір не приймаються. 

 

Якщо Ви вирішили сфальсифікувати медичні документи дитини, приховати 

інформацію про фактичні хронічних захворюваннях Вашої дитини при направленні її в 

табір, пам'ятайте: вся відповідальність за можливі наслідки цих дій лежить на Вас! 

 

Якщо дитині необхідно за курсом лікування приймати будь-які медичні препарати, що 

знаходяться у нього, Вам необхідно письмово повідомити про це лікаря табору і передати 

нам припис лікаря. 

 

Відвідування дітей 

 

Відвідування дітей у таборі вільне, без жорсткого визначення батьківських днів. Час 

відвідування: з 10:00 до 13:00 і з 16:30 до 19:00. По приїзду в табір зверніться до чергового 

на воротах з проханням запросити вашу дитину, для чого повідомте їм її прізвище, ім'я та 

номер загону. Якщо останнє Вам невідомо, то Вам обов'язково допоможуть. 

 

Ми просимо Вас звернути вашу найсерйознішу увагу на неприпустимість відвідування 

дітей в «Романтиці» під час режимного моменту «Тиха година» з 14:00 до 16:00. Будь 

ласка, плануйте свій приїзд до табору не в цей час і не ставте цей режимний момент під 

загрозу зриву в загоні вашої дитини. Крім того, категорично забороняється вивезення за 

територію табору не своїх дітей без нотаріально завіреної довіреності від його батьків як 

«на час», так і з табору достроково або після закінчення терміну зміни. 

 

Можливість відрахування дитини 

 

Адміністрація ДОК має право відрахувати дитину з табору з доставкою до місця 

проживання, в супроводі представника табору в разі неможливості батьків (законних 

представників) та / або в їх супроводі з наступних причин (з оплатою проїзду батьками) 

• Грубе порушення заходів власної безпеки, порушення режиму, самовільне залишення 

території табору або з корпусу після відбою, самовільне купання або неодноразове 

порушення правил поведінки на воді, порушення правил пожежної безпеки, 

електробезпеки. 

• Крадіжка, вимагання, погрози, нанесення морального або фізичного збитку з боку 

дитини по відношенню до інших дітей. 

• Нанесення значного умисного матеріального збитку табору та іншим 

відпочивальникам або співробітникам. 

• Виявлення у дитини медичних протипоказань або хронічних захворювань, не 

зазначених в анкеті або медичних довідках, які можуть негативно позначитися на його 

здоров'ї під час перебування в таборі. 



• Вживання і пропаганда вживання тютюнової та алкогольної продукції, енергетичних 

напоїв і психо-активних речовин, некультурну і аморальну поведінку, лихослів'я, грубість, 

фізичний вплив на інших осіб. 

• Вчинення дій, що несуть загрозу життю або фізичному та психологічному здоров'ю 

людей. 

В даному випадку відшкодування вартості невикористаних днів путівки не 

здійснюється. 

 

Додаткова інформація 

 

Забрати дитину з табору у зв'язку із закінченням терміну зміни можуть тільки батьки, 

або особи, які мають нотаріально завірене доручення від батьків встановленого 

Законодавством Вашої країни зразка. 

Кожна дитина повинна мати елементарні уявлення про планування власних витрат. Для 

зручності та безпеки, дітям надається можливість зберігати гроші в сейфі, вихователь 

(вожатий) щодня видає необхідну дитині суму, яку він витрачає протягом дня. Зазвичай 

батьки прописують на конверті з грошима рекомендований графік і суму видачі готівки 

дитині, що і є вказівками для вихователя (вожатого). 

У разі дострокового від'їзду дитини вартість путівки за невикористані дні не 

компенсується. 

Співробітники табору зацікавлені в тому, щоб зробити відпочинок Вашої дитини 

максимально приємним, корисним і незабутнім. 

Свої взаємини з дітьми і їх батьками, співробітники табору будують на принципах 

довіри, взаєморозуміння і терпимості. 

Просимо і Вас дотримуватися цих же принципів по відношенню до співробітників 

табору. 

 

 

* Приїзд дитини в табір вважається згодою дитини та її батьків на виконання 

правил, встановлених в дитячому таборі. 

 

 

 

 

 

 

Ознайомлені: 

_______________________________________________________(ПІП матері або батька) 

________________________________(моб. телефон)______________________ (підпис) 


