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ЩОТ <Артек-Прикарпаття> iнформус, що з 03 листопада по 7 листопада 202l початок заТзду

/змiни на оздоровлення та вiдпочинок дiтей, якi потребують особливоi раги та пiДТРИМКИ.

тривалiсть змiни - 2l день. .Що Закладу направляються дiти BiKoM вiд 7 до l8 poKiB.

!O1' <Артек-Прикарпаття) знаходиться в м. Трускавець, серед основних Його переваг один iз

найбiльших SРА-центрiв площею 7000 м2, який склалаеться з 18 басейнiвJ са}ц та дrкакузi, в топtу

числi басейн пiд вiлltритим небом з пiдiгрiвом води. На територiТ санаторiю знаходиться суlасниЙ
медичпий центр (Лiцензй МОЗ УкраiЪи Nл510 вiд 02 червня 2016 року <Медична практика>).

Згiдно Наказу MiHicTepcTBa соцiальноi полiтики Украiни вiд 05.07.202l року No 377 (Заресстровано

в М irr iстерствiюстицii УкраТни вiд 02 серп1.1я 2021 р.за М 9941366l6) вiдпочинок та оздоровлення за

бтоджстн i кошти Мilrсоцполiтики зак)лов).ються послуги з оздоровлеFlня та вiдпочинку шляхом
придбаrпlя путiвок до Зак;rадiв для оздоровлення та вiдпочинку дiтей-сирiт; дiтей, тIозбавлених

батькiвського пiк,пування; дiтей з iнвалiднiстю; дiтей, одному з батькiв яких встановлено iнвалiдlлiстъ
l або II грщи; дiтей, якi постраждали внаслiдок стихiйного лиха! техногенних аварiй, катастроф;

дiтей, якi постраждыlи внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи; дiтей iз багатодiтних сiмей; дiтей iз

малозабезпечених сiмей; дiтей, батьки яких загинули вiд нещасних випадкiв на виробництвi або uih
t.Iac викопапня службових обов'язкiв, у тому числi дiтей жlрналiстiв, якi загинули пiд час викоtrанф
слlпtбових обов'язкiв; дiтей осiб, визнаних )ласниками бойових дiй вiдповiдно до п}нкту l9 частиЙ
першоi cTaTTi б Закону УкраiЪи <<Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантiТ ii соцiального захисту>; дiтей,
один iз батькiв яких загинув (пропав безвiсти) у районi проведення антитерористичних операuiй,
здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональноi безпеки i оборони, вiдсiчi i стримрання збройноi
агресii Росiйськоi Федерачii у .Щоrrецькiй та Лутанськiй областях, бойових дiй чи збройних
конфлiктiв або пошtер внаслiдок поранення, контузii чи калiцтва, одержаних у районi проведення
аLIтитерористичtлих операцiй, здiйсttелIня заходiв iз забезпечення нацiональноi безпеки i оборони,
вiдсi.ri i стримування збройноТ агресiТ РосiйськоТ Федерацii у.Щонецькiй та Лутанськiй областях,
бойових дiй чи збройних конфлiктiв, а також внаслiдок захворюванняl одержаного у перiод 1r.tacTi в

аIlтитерористичrriй операцii, у здiйсненнi заходiв iз забезпечення нацiональноi безпеки i оборони,
вiдсiчi i стримування збройноi агресii РосiйськоТ Федерацii у .Щонецькiй та Лlтанськiй областях;
дiтей, один iз батькiв яких загинр пiд час масових акцiй громадянського протесту або помер
внас;riдок пораненIIяJ контузii чи rсалiцтва, одержаних пiд час масових акцiй громадського протесту;
дiтей, заресстрованих як внутрiшньо перемiщенi особи; дiтей, якi проживають у населених пунктах,

розташованих на лiнii зiткнення; рiдrrих дiтей батькiв-вихователiв або прийомних батькiв, якi
проживаIоть в одllому дитяrIому булинку сiмейного типу або в однiй прийомнiй ciM'i; дiтей, взятих



на облiк службами у справах дiтей як таких, що перебувають у складних життсвих обставинах; дiтеЙ,
якi перебуваIоть на диспансерному облiку; тfflановитих та обдарованих дiтей - переМожцiВ

тчriжнародних, всеукраiнських, обласних, мiських, районних олiмпiад, KoHKypciB, фестиваЛiВ, ЗМаГаНЬ,

спартакiад, вiдмiнникiв навчання, лiдерiв дитячих громадських органiзацiй; дiтей - учасникtв

дитячих творчих колективiв iспортивних команд; дiтей працiвникiв агропромисловоГо комПЛекСУ та

соцiальноi сфери села.

Розподiлом та оформленням пугiвок займаються Обласнi ,Щепартаменти соцiальrrого захисту
населеl,tня.

Просимо розповсюдити iнформачiю по стр}ктурним пiдроздiлам та подати списки бажаrочИХ В

Обласнi fl епартаменти соцiального захисту населення,

.Щодатково додасмо порядок прийому дiтей до табору та внутрiшнiй розпорядок.
l. 11орядок прийому лiтей до табору
l. l. Прийом дiтей розпочинаеться з 8 годипи.
l ,2. Табiр приймас на оздоровлення та вiдпочинок дiтей BiKoM з'7 до 1'7 poKiB включно. З

урахуванням профiлю дiяльностi та медико-психологiчних показникiв здоров'я дитини засновником
(власником) мож}ть встановлюватись oKpeMi обмеження щодо приймання дiтей до табору як за

BiKoM, так i за станом здоров'я, ]

1.3. Проiзд дiтей здiйснюсться за рах}uок коштiв батькiв (осiб, якi ix замiняють) та iнших джерел, не,

заборонених законодавством
1.4. ДОТ ,,Артек-Прикарпатгя > приймас дiтей у строки. зазначенi в путiвцi,
1.5. До дитячого закладу дiти мож}"ть прибуъати з батьками або iншими законними пред"rа*пиками 'i

чи у складi грутl з особами, яlti ix сlтlроводжутоть,
1.6. Прибрши до табору, батьки (або особа, яка замiняе) повиннi надати методисту
(старшому вожатому) наJIежним чином оформлену путiвку та медичну довiдку встановленого
зразка, затвердженого МОЗ.
Путiвка до дитячого закладу - це док}мент, який засвiдчуе право дитини на отримання посл},г з

оздоровлення га вiлпочинку. умови перебрання в ньому i визначаг перелiк послlт з оздоровлення та

вiдцrочинку для однiсi дитини в цьому таборi.
1.7. У разi встановлення, пiд час прийому дитини на вiдпочинок, факту видачi пугiвки не за

призначенням (дитина направлена у .ЩОТ кАртек-Прикарпаття) без вiдповiдного медичного
обстеження або з медичними протипоказаннями, з ненаJIежним чином оформленою медичною

довiдкою, с молодшою або старшою вiд зазначеного BiKy) така дитина не приймаеться до дитячого
оздоровчого табору <Артек-ПрикарпаттяD i вiдбувас до мiсця проживання з батьками чи особою, яка
it суrTроводжуе, Завiдувачем табору або вiдповiдальною особою за проведення заiзду на
змiну(методистом, старшою вожатою)складасться вiдповiдний акт у двох примiрниках. Одиrr
примiрник такого акта залишаеться у завiлрача ЩОТ <Артек-Прикарпаття>.
1.8, Щiти, якi направляються в ,ЩОТ <Артек-Прикарпаття)), повиннi мати з собою:
- святковий одяг - сорочки (хлопцям - 2шт., дiвчатам - бiла блуза),
- rtiMпaTHe взу,ття (одна пара вз}ття для перебування в KiMHaTi, спортивне взlття),
- кlпrальнi та спортивнi костюми,
- бiлизну ( не менше 3-х комплектiв),
- гозrовr.tий убiр (не менше 3_х),
- шкарпетки (не менше 4-х пар),
- предмети особистоi гiгiсни (зубна щiтка з футляром, паста, мило, гребiнець, HocoBi хустинки),
- тсплий одяг (на випадок доцу, куртка).
1.9, Батьки дитини (особи, якi ix замiнюють) дають письмову згоду на проведення в .ЩОТ <Артек-
Прикарпаття> необхiдних лiкуваrьних процедур у разi захворювання дитини та згоду на внесення i

використання за необхiдностi персональних даних дитини в базу даних ,ЩОТ кАртек-Прикарпат,тя>.
1 .10, Дiти, якi перебрають у таборi повиннi:
- дотриv}ъатись правил внррiшнього розпорядкуi



- пiдвищ}tsати загаJIьний культ}рний piBeHb, оволодiвати знаннями, ум rннями. практичними
навиl IKaM и здорового способу життя:
- дотримуватися морально-етичних норм;
- бережливо ставитися до державноi комральноi та приватноi власностi;

- брати посильну участь у суспiльно-кориснiй праui.
1 ,1 l, Батьки дiтей чи особи, якi ix замiняють, мають право:

- ознайомитися з положенням дитячого табору, правилами перебуъання дитини,змiстом ocBiTHix,

оздоровчих, медичних програм ;

- брати участь в органiзачii та проведеннi заходiв;
- захищати законнi iнтереси дiтей у державних та судових органах.
1.12. Батьки дiтей чи особи, якi ii замiняють, зобов'язанi:
- забезпе.tити дитину на час перебування у дитячому закладi необхiдним одягом, вз)rгтям, засобами
гiгiсни;
- провести з дитиною превентивну роботу iз запобiгання шкiдливим звичкам;
- забезпечити проходження дитиною медичного обстеження;
- подавати iнформацiю працiвникам дитячого закладу, особам, якi супроводжують дiтей, про
iндивiдуальнi особливостi дитини;
- вiлвiл}вати дитину в дитячому таборi у визначений день та час. забрати ii у строк визначений у
путiвцi;
- вiдшкодувати заподiянi дитячому закладу збитки внаслiдок недисциплiнованоi поведiнки дитини;
- у разi прийняття рiшсння педагогiчною радою дитячого закладу про дострокове вiдправлення

литини до мiсця постiйного проживання за порушення вимог внугрiшнього розпорядку дитячого
закладу та у разi неможливостi батькiв або iнших законних представникiв забрати дитину з дитячого
закладу вiдшкодрати витрати, понесенi таким закладом. на с},проводження дитини до мiсця
постiйного проживання.
1.13. Вiдрахування дитини з табору здiйснюеться за бажанням батькiв чи осiб, якi ix замiняють, за

систематичне порушення правил внутрiшнього розпорядку або на пiдставi медичного висновку про
стан здоров'я дитини, що )ъеможливлюе i1 перебуъання в таборi,



ЗАТВЕРДЖЕНО

.Щиректор табору <сАртек-Прикарпаття>

Штипук А. Р.

ПРАВИЛА ВНУТРIШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ
ДЛЯ ДIТЕЙ, ЯКI ВIДПОЧИВАЮТЬ

в ,ЩОТ "Артек-Прикарпатгя "

I. зАгАльн] положЕння
l ,l , Правила внутрiшнього розпорядку для дiтей, якi вiдпочивають у ,ЩОТ "Артек-Прикарпаття ",

розроблепi на пiдставi Законiв Украiни "Про оздоровлеtltlя та вiдпочинок дiтей", "Про охорону
дитинства", "Про позашкiльну ocBiTy", Типового положення про дитячий оздоров.lий заклад
о]доровлення та вiдпочиr;ку, !,ержавних санiтарних правил iнорм.iнших нормати в но- правови х ак'гiв

з питань оздоровлення та вiдпочинку дiтей.
1,2, Виконання Правиrr внутрiшнього розпорядку обов'язкове для Bcix дiтей, якi с вiдпо.lивальниками

ЩОТ "Артек-Прикарпаття ",

1.З, Yci питання, пов'язанi з виконанням правил внутрiшнього розпорядку дiтьми. якi вiдпочивають .

вирiшус адмiнiстрацй ОПК <Планета здоров'я> та адмiнiстрацiя ,ЩОТ <Артек-Прикарпаття>, у
межах даних iй прав.

1.4. Особистi цiннi речi (мобiльнi телефони, ноутбуки, планшети, ролики, скейти, вироби з

дорогочiнного металу. музичнi iнструп,rенти. та iншi цiннi особистi речi) нс с необхiднiстю для
вiдпочинку в !ОТ <Артек-Прикарпаття>, тому адмiнiстрацiя ОПК <<Планета здоров'я>, структурним
пiдроздiлом якоТ е !ОТ <Артек-Прикарпаття)) та працiвники табору вiдповiдальностi за ix втрату та
псування не несуть,
Формування загонiв здiйснюеться адмiнiстрацiеIо ДОТ за день до заiзду вiдповiдно до вiкових
особливостей дiтей i внутрiшнiх можливостей табору, Адмiнiстрацiя НЕ формус загони з

рiзновiковою категорiею (бiльше двох poKiB рiзничi мiж дiтьми в загонi).
1.5. Адмiнiстрацiя .ЩОТ мае право в день заiЪду переводити дiтей iз загону в загiн без узгодження з

ними або Тх батьками,
1 .6. .Щитину, яка прибула в табiр i виявила бажання бути зараховалIоtо в iнший загiн, вже пiсля його

формування, адмirriстрацiя .ЩОТ за можливостi направляс в бажаний загiн у урахуванням вiкових
особливостей.
1.7. В день зарах),tsання в табiр yci дiти мають бути ознайомленi з правилами внlтрiшнього

розпорядку для дiтей, якi вiдпочивають в 
'ЩОТ 

<Артек-ПрикарпаттяD, режимом дня, пройти
iнструттаж з профiлактики травматизму i попередження нещасних випадкiв з дiтьми i пiдлiтками.
доlримання I,tими cal r iтарно-г iгiсн iч н их правил вiдповiдно до затвердженоТ програми,

IL оt]l]овLI] IIрАвА i оБов,язкI,1 дIтЕи в дот
2.1 . !iти, якi вiдпочивають в ,ЩОТ, мають право;
- на отримання усього комплексу посл},г, передбачених фlнкчiонуваrrням .ЩОТ <Артек-Прикарпаття>
в перiод, зазначений в Пугiвцi; i
- на вiдношення до себе з боку працiвникiв табору вtдповiдно до iснуючих психолого-педагогrчних 1

стандартiв,

2.2, Щtти, якi вiдпочивають в !ОТ, зобов'язанi:
- сlрого дотримуватись правил внутрiшнього розпорядку, режиму дня в !ОТ <Артек-Прикарпаття>;
- дотрим}ъатись правил технiки безпеки, профiлактики травматизму i попередження нещасних
випадкiв, санiтарно-гiгiенiчних правил i iнших rнструктивних матерiалiв ЩОТ;
- здiйснювати елементарну трудову дiяльнiсть, що включае прибирання свого спального



мiсця,утримання в порядку особистих речей, дотримання норм особистоi гiгiени,пiдтримувати
порядок на територii;
- бережливо вiдноситись до майна табору;
- шанобливо ставитися до працiвникiв .ЩОТ, iнших дiтеЙ.
2.З. Дiтям, якi вiдпочивають в !ОТ, забороняеться:
- покидати територiю табору без сугrроводу дорослих;
- самовiльно вiдвiдувати басейн;
- привозити в табiр i вживати тIотюновi вироби, алкогольнi напоТ, наркотичнi речовини;
- привозити в табiр буль-якi пiротехнiчнi засоби, ножi, рогатки i iншi небезпечнi предмети.

liL l]Il{tsI!уi]АIIIIrl дIтЕи в дот БАтькАми
3,l, Право вiдвiдувати дитину в таборi мають тiльки iT батьки або особи, що ii замiнюють. Iншi
особи можугь вiдвiлрати дитину тiльки за наявностi в них HoTapiалbHo завiреного доручення вiл
баr,ькiв або осiб, що ii замiнюють, встановJlеного законодавством зразка.

3,2, Вiдвiдування дiтей особами в cTaHi алкогольного або наркотичного сп'янiння не допуска€ться.
З.З. Вiдвiдувапня дiтей у таборi можливе в будь-який день з 15,00 до 19.00.

3,4, На час вiдвiдуъання дитини в таборi Ti батьки або особи, що'tх замiнюють,переймають на ссбе
повну вiдповiдапьн icTb за збереження життя i здоров'я дитини.
3,5, Пересування батькiв i iнших cTopoHlttx осiб по територiТ табору, а тим бiльше вiдвiдування ними
спаJIьних корпусiв, iдальнi та iнших примiщень категорично заборонене.

N, I{OCTPOKOI]E ВIЛРАХУВАl II lЯ ЛlТlrИ З ЛО'Г
4.1. flитина, яка вiдпочивас в.ЩОТ, може бути достроково вiдрахована з табору за заявою батькiв або

осlб, що1i замiнюють, При цьому повна або часткова BapTicTb путiвки не вiдшкодовуеться.
4.2. Щитину, яка вiдпочивас в !ОТ, адмiнiстрацiя може достроково вiдрахуъати з табору без

вiдшкодування BapTocTi пугiвки в наступних випадках:
- сис,гематичне невиконання правил внутрiшнього розпорядку, порушення режиму табору;
- агресивна поведiнка, створення ситуацiй, небезпечних для жиl"тя i здоров'я самоТ дитини i тих, хто
iT оточуе;
- палiння, вживання спиртних напоiв i наркотичних речовин;
- самовiльний вихiд за територiю табору або самовiльне вiдвiдуъання басейну;
- крадiжка та iншi протиправнi дii;
- нанесення матерiального збитку майну табору, спiвробiтникам, дiтям (при цьому матерiапьну
вiдповiдальнiсть несуть батьки дитини або особи, що ix замiнюють).

V, здохоLIЕ[Iл{я дIl,Еи I] дот
5. l. За зразкову поведiнку, активну участь у громадському життi ,ЩОТ, високi особистi досягнення
дитина може бути заохочена через:
- оголошення подяки;
_ нагородження грамотою;
- нагородження цiнним подарунком.
5.2. lнформашiя про заохочення доводиться до вiдома дитячого i педагогiчного колективiв

.ЩОТ <Артек-Прикарпат"тя).

З повагою,

.Щиректор табору <Артек-ПрикарпаттяD Штипук А. Р,

Контактний номер телефону для зворотнього зв'язку *380 97 171 1З бЗ
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,Щирек,гора табору <Соttоltята>

I lавлIох C.ij,

Щи,гя.rий табiр вiдttочиtlку, оздоровлення ,га патрiотичного виховання дiгей та молодi в КаРПаТаХ

<<Соколята>> iнфорлrус, що з 0з по 07 листопада 2021 початок заiзлу /змiни на оздоровлеrIня га

вiдпо.lиltок дi,r,ей, якi потребlrоть особ:rивоi )ъаIи та пiдтримки, тривалiсть змiни - 2l день. .l_\o

Заюrаду направляються дiти BiKoпl вiд 7 до l8 poKiB.

,Щи,rччил-t табiр вiдпочинrtу кСоколята> знаходиться в м.Хирiв, Львiвськоi областi.

Згiдно Наказу MiHicTepcTBa соцiалыIоi полiтики Украiни вiл 05,07.202l року М 377

(Заресстровано в MiHicTepcTBi lостицii Украiни вiд 02 серпня 202\ р. за Nэ 994lЗ6616) вiДПО.ПlНОlt 'Га

оздоровлення за бюля<етнi кошти Мiнсоцпо:liтики закуповуIоться послуги з оздоровлеrlня 'lа

tзiлпtlчлlнку шлжом придбання путiвок до Заклалiв дlя оздоровлення та вiдпочиtttсу .ЦiТей-СИРiТl

дi,t,ей, позбавлених батькiвсьltого пittлування; дiтей з iпвалiднiстIо; дiтей, одному з батькiв яКИХ

BcIaItoBJIeHo iнвалiднiсть I або II rрупи; дiтей, якi постраждали внаслiдок стихiйного лиха,

технOгенних аварiй, катастроф; дiтей, якi посIраждали внаслiдок Чорнобильоькоi rсатасrрофи; дiтей iз

багатодiтн1,1х ciMeii; дiтей iз ма.шозабезпечених сiмей; дiтей, батьки яlfl4х загинули вiд неrцасних

влtпадкiв на виробrrицтвi аб<l пiд .tac виконання слуэкбових обов'язкiв, у тому числi дiтей >rсурналiстiв,

якi загинули пiд.lас виконання службових обов'язкiв; дiтей осiб, визнаних учасI{икаь,lи бойовиХ,Дiй

вiдповiдно до пунl{ту 19 .IacTиHl,1 першоi cTaTTi б ЗакоЕу Украiни <Про статус BeTepaHiB вiйнп,

гарантii ix соцiального захис,гу); дiтей, один iз батькiв яких загиrIув (гtропав безвiсти) у раЙОНi
проведен}lя аttтиl,ерорис,IиLlних операцiй, здiйснення заходiв iз забезпечення пацiоllа.tтьноТ безпеки i

оборони, вiдсiчi i сIри]!Iування збройноi агресiТ Росiйськоi Фелерацii у Донецькiй та Луганськiй
облас,гяк, бойових дiй чи збройних копфлiктiв або помер в1,1аслiдок поранеIlIlя, коtlтузiТ чи калiцrва,

одсржаних у paliolIi проRедення антитерористи.lних опералiй, злiйснення заходiв iз забезпечення

нацiона.пыtоi безttеttлt i оборонll, вiдсiчi i стримування збройноi агресii РосiйськоТ ФедераЦiТ У

Щопеuькiй та JJутансьttiй областях, бойових дiй чи збройних конфлir<тiв, а ,tакож внаслiдок

]ахвоl]lовання. oдelrn(atlOгo у перiол y"trcTi в аlllи lерористиtJнiй операшiТ, у зliйчненнi захолiв iз

забезпечення наI{iональноi безпеки i обороtrи, вiдсiчi i стрим)tsання збройноi агрссii Росiйськоi



ФедерацiТ у Донецькiй та Лlтанськiй областях; дiтей, один iз батькiв яких загин}ъ пiд час масових

акцiй громадянського протесту або помер внаслiдок поранення, контузiТ чи калiцтва, одеРlкаНИХ ПiД

час масових акцiЙ громадського протесту; дiтеЙ, заресстрованих як внутрiшньо перемiщенi особи;

дiтей, якi проживають у населених пунктах, розташованих на лiнii зiткнення; рiдних дiтей баТЬКiВ-

вихователiв або прийомних батькiв, якi проживають в одному дитячому булинку сiмейного типу абО

в одпiй прийомнiй сiм'i; дiтей, взятих на облiк службами у справах дiтей як таких, що перебувають у
складних життсвих обставинах; дiтей, якi перебувають на диспансерному облiку; талановитих та

обларованих лiтей - переvожчiв мiжнародних, всеlтраТнських, обласних. мiських, районних олiмлiад.

koHkypciB. фестивалiв. змагань. спартакiад. вiдмiнникiв навчання. лiдерiв дитячих громадських

оргаlтiзачiйl лiтей - расникiв дитячих творчих колективiв iспортивних командl дiтей прачiвtlикiв

агропромислового комплексу та соцiальноi сфери села,

Розполi:tом та оформленням пlтiвок займаються Обласнi Щепартаменти соцiального захисту

населення.

Просимо розповсюдити iнформацiю по стр),ктурним пiдроздiлам та подати сtlиски бажаючих в

Обласнi,Щепартаменти соцiального захисту населення.

Щодатково додасмо порядок прийому лiтей до табору та внlтрiшнiй розпорядок.
I. Порядок прийому дiтей до табору
l , 1. Прийом лiтей розrrочинасться з 8 години.
l .2. Табiр приймас на оздоровлення та вiдпочинок дiтей BiKoM з 7 до ]7 poKiB включно. З урахранням
профiлю дiяльностi та медико-психол оriчних показникiв здоров'я дитини засновником (власником)

можугь встановлюватись okpeMi обмеження щодо приймання дiтей до табору як за BikoM, так i

застаtrом здоров'я.
1.3. Проiзд дiтей здiйснюсться за рахунок коштiв батькiв (осiб, якi Тх замiняють) та iнших джерел, не

заборонених законодавством.
1,4,,Щитячий табiр <Соколя,га> приймас дiтей у строкиl зазначенi впрiвцi.
l ,5. .Що дитячого закладу дiти можуть прибlъати з батьками або iншими законними представниками
,Iи у складi грр з особами. якi ix супроволжують,
1.6. Прибувши до табору, батьки (або особа, яка замiняс) повиннi надати методисту
(старшому вожатому) належним .тином оформлену путiвку та медичну довiдку встановленого зразка,

затвердженого МОЗ,
Пlтiвка до дитячого закладу - це док)лl\.{ент, який засвiдчуе право дитини на отримаII}Iя посл)т з

оздоровлення та вiдпочинку, умови перебlвання в ньому i визначас перелiк послуг з оздоровлення та

вiдпочинку для однiсj дитини в цьому таборi,

),7, У разi всr,ановлоння, пiд час прийому дитини на вiдпоqинок, факry видачi путiвки не за

призначснням (дитина направлена у ,Щитячий табiр <Соколята> без вiдповiдного медичного
обстеження або з медичними протипоказаннями, з неналежним чином оформленною медичною

довiдкою, с молодшою або старшою вiд зазначеного BiKy) така литина неприйма€ться до дитячого
табору <Соколята> iвiдбувас до мiсця проживанняз батьками чи особою, яка li супроводжус.

Завiдlвачем табору або вiдповiдальною оообою за проведення заiзду на змiну (методистом, старшою
вожатоlо) складаеться вiдповiдний акт у двох примiрниках. Один примiрник такого акта залиша€ться

у завiдувача дитячий табору <Соколята>

l .8. Щiти, якi направляються в ,Щитячий табiр <Соttолята> , повиннi мати з собою:

- святковий одяг - сорочки (хлопцям - 2шт., дiвчатам бiла блуза),

- Kiп,rHaTHe взутгя (олна пара взуття для перебрання в KiMHaTi, спортивне взуrrя),
- купальнi та спортивнi костюми,
- бiлизну ( не менше 3-х комплектiв),
- головний убiр (не менше З-х).
- шкарпетки (не менше 4-х пар),
- llредмети особистоi гiгiсни (зубна щiтка з фlтляром, паста, мило, гребiнець, HocoBi хустинки),
-теплий одяг (на випадоr< дощу, куртка).



I.9. Батьки дитини (особи, якi ix замiнюють) дають письмову згоду на проведення в ,Щитячий табiр

<tСоколятаr> необхiдних лiкральних процедур у разi захворювання дитини та згодуна внесення i

використанtlя за необхiдностi персональних даних дитини в базу ланих ,ЩОТ<Артек-Прикарпатгя>,

l .10, ,Щiти, якi перебрають у таборi повиннi:

- дотримратись правил внутрiшнього розпорядку;
- пiдвищувати загальtrий культурний piBeHb, оволодiвати знаннями, )лмiннями,практични ми

навичками здорового способу життя;

- дотримратися моральнO-етичних норм;

- бережливо ставитися до державноТ комральноТ та приватноТ власностi;

- брати посильтlу ylacтb у суспiльно-кориснiй працi,

l ,l 1 . Батьки дiтей ,Iи особи, якi ix замiняють, мають право:

- ознайомитися з полох(енIIям дитячого табору, правилами переб)вання дитини,змiстом ocBiTHix,

оздоровчих, медичних програм;
- брати ylacTb в органiзачiТ та проведсннi захолiвi
- захицати законнi iнтереси дiтей у державних та судових органах,

1.12, Батьки дiтей чи особи, якi ix замiняють, зобов'язанi:
- забезпечити дитину на час перебування у дитячому закJIалi необхiдним одягом, вз),ттям, засобами

гiгiсни;
- провес,ги з дитиною превентивну роботу iз запобirання шкiдливим звичкам;

- забезпечити проходження дитиною медичного обстеження;

- подавати iнформацiю працiвникам дитячого закладу, особам, якi с)тIроводж}тоть дiтей, про

iндивiдуальнi особливостi дитини;
- вiдвiдрати дитину в дитячому таборi у визначений день та час, забрати ii устрок визначений у
путiвцi;
- вiдшкодувати заподiянi дитячому закладу збитки внаслiдок недисциплiнованоТ поведiнки дитини;
- у ра,зi п ри й ня гтя рiшен ня педагогiч ною радою ди tячого закладу п ро досr рокове вiдп равлення

дитини до мiсця постiйного проживання за порупення вимоr внлрiшнього розпорядку дитячого
закладу та у разi неможливостi батькiв або iнших законних представникiв забрати дитину з дитячоl-о
зак,tал5 вiлшкод)вати витрати. понесенi таким закладом. на слроводження дитини до мiсчя
постiйного проживання.
1 .1З, Вiдрахування дитини з табору здiйснюсться за бажанням батькiв чи осiб, якi iхзамiняють, за

систематичне пор),шення правил внlтрiшнього розпорядку або на пiдставi медичного висновку про

с,ган здоров'я дитини, що унемох(ливлюс 
'ri перебування в таборi.



ЗАТВЕРДЖЕНО

.Щиректор табору <Соколята>

IIавпюх С.В

ПРАВИЛА ВНУТРIШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ
ДЛЯ ДIТЕЙ, ЯКI ВIДПОЧИВАЮТЬ

в дитячому таборi "Соttолята"

I. зАгАльнI положЕннlI
1 .1 , Правила внутрiшнього розпорядку для дiтей, якi вiдпочивають у дитячому таборi кСоколята> ,

розробленi на пiдставi Законiв Украiни "Про оздоровлення та вiдпочинок дiтей", "Проохорону

дитинства", "Про позашкiльну ocBiTy", Типового положення про дитячийоздоровчий заклад

tlздоровлення та вiлпочинку. Державних санiтарких правил i норм,iнших нормати вно-правових aKTiB

з питань оздоровлення та вiдпочинку дiтей.
1,2. Виконання Правил внутрiпrнього розпорядку обов'язкове для Bcix дiтей, якi е вiдпочива;тьниками

дитячого табору <Соколята>.

LЗ, Yci питання. пов'язанi з виконанням правил внl.трiшнього розпорядку дiтьми. якi вiдпочивають .

вирiшус адмirтiстрацlя ТОВ кЛаяр CiTi> та адмiнiстрацiя дитячого табору <Соколята) , у межах

даних Тй прав.

1.4. Особистi цiннi речi (мобiльнi телефони, ноутбlхи, планшети, ролики, скейти, вироби з

дорогоцiнного металу, музичнi iнструменти, та iншi цiннi особистi речi) не енеобхiднiстю для
вiдпочинку в дитячому таборi <Соколята> тому адмiнiстрацiя ТОВ кЛаяр CiTi> , структурним

пiдроздi,:lом якоТ с дитячий табiр <Соколята> та працiвники табору вiдповiдальностi за Тх втрату та

псування не несуть.

Формування загонjв здiйснюсться адмiнiстрацiсю дитячого табору за день до заIзлу вiлповiлно

довiкових особливостей дiтей i внутрiшнiх можливостей табору, Адмlнiстрацiя НЕ формус загони з

рiзновiковою категорiсю (бiльше двох poKiB рiзницi мiж лiтьми в загонi),

] ,5, Адмiнiотрацiя дитячого табору мас право в день заiзду переводити дiтей iз загону в заriн без

узгодх{ення з ними або Тх батьrtами,

1.6,,Щитину, яка прибула в табiр i виявила бакання бlти зарахованою в iнший загiн, вже пiсля його

формування, адмiнiстрацiя дитячого табору за можливостi направляе в бажаний заriн у урахранням
вiкових особливостей.

1.7, В день зарахування в табiр yci дiти мають бути ознайомленi з правилами внl,трiшнього

розпорядку для дiтей, якi вiдпочивають в дитячому таборi кСоколята> режимомдня, ttройти

iнструктаж з профiлактики травматизму i попередження нещасних випадкiв з дiгьми i пiдлiтками,

дотримаIIIlя tlими са1,1iтарlrо-гiгiсlriчних правил вiдповiдно до затверджеIIоТ програми,

IL OCHOBHI I,IPABA I ОБОВ,ЯЗКИ ДIТЕЙ В ДИТЯЧОМУ ТАБОРI
2.1. .Щiти, якi вiдпочивають в дитячому таборi, мають право:

- на отримання ycbolo компJlексу послут, передбачених функцiонуванням дитячого табору
<Соколята> в перiод, зазначений в Путiвцi;
- на вiдношення до себе з боку прашiвникiв табору вiдповiдно до iснуючих психолого-п едагогiчних
стандартiв.

2.Z, Щiти, якi вiдпочивають в дитячому таборi, зобов'язанi:
- строго дотримуватись правил внl,трiшнього розпорядку, рсжиму дня в дитячому таборi
<Соrtолята> ;

- дотрим)ъатись правил технiки безпеки, профiлактики травматизму i попередження нещасних



випадкiв, санiтарно-гiгiенiчних правил i iнших iнструктивних матерiалiв дитячото табору;

- здiйснювати елементарну трудову дiяльнiсть, що включас прибирання свого спаль}Iого

мiсця,утримання в порядку особистих речей, дотримання норм особистоi гiгiсни,пiдтримрати
порядок на територii;
- бережливо вiдноситись до майна табору;

- шанобливо ставитися до працiвникiв дитячого табору, iнших дiтей.
2, З. Дiтям, якi вiдпочивають в дитячому таборi, заборонясться:

- покидати територiю табору без супроводу дорослих;
- привозити в табiр iвживати тютюновi вироби, алкогольнi напоi, наркотичнi речовини;
- привозити в табlр буль-якi пiротехнiчт,ti засоби, ножi, рогатки i iншi небезпечнi предмети,

ПL ВIДВIДУВАННЯ ДIТЕЙ В ДТ БАТЬКАМИ
3, l . Право вiдвiд}вати дитину в таборi мають тiльки ii батьки або особи, що ix замiнютоть. [нШi ОСОбИ

можуть вiдвiдрати дитипу тiльки за наявностi в llих нотарiальt,то завlреного дор)лIення вiд батькiв

або осiб, що ix замiнюють, встановленого законодавством зразка.

З.2. Вiдвiдування дiтей особами в cTaHi алкогольного або наркотичного сп'янiння недопускаеТЬСЯ.

3,З. Вiдвiдрання дiтей у таборi можливе в будь-який день з 15,00 до 19.00.

3.4. На час вiдвiдування дитини в таборi'ri батьки або особи, що ix замiнюють,переЙмаютЬ На Себе

повну вiдповiдальнiсть за збереження життя i здоров'я дитини.
3,5. Пересування батькiв i iнших cTopoHHix осiб по територiТ табору, а тим бiльше вiдвiдування нИМИ

спальних KoplTyciB, Цальнi та iнших примiщень категорично заборонене.

IV. ДОСТРОКОВЕ ВIДРАХУВАННЯ ДIТЕЙ З ДИТЯЧОГО ТАБОРУ
4.1.,Щитина, яка вiдпочивае в,ЩТ, може бlти достроково вiдрахована з табору за заявою батькiв абО

осiб, що iх замiнюють. При цьому повна або часткова BapTicTb пl,тiвки невiдшкодовусться,

4.2, Щчтчну, яка вiдпочивае в ,ЩОТ, адмiнiстрацiя може достроково вiдрахрати з табору без

вiдшкодування BapTocTi пlтiвки в наступних випадках:

- сис,гематичIIе Ilевиконання правил вtlугрiшнього розпорядку, порушенIrя режиму табору;

- агресивна поведiнка, створення ситуацiй, небезпечних для житгя i здоров'я самоТ дитини i тих, хто ii
оточус;

- палiння, вживання спиртних напоiв i наркотичних речовин;
- крадiжка та iншi протиправнi дiТ;

- нанесення матерiального збитку майну табору, спiвробiтникам, дiтям (при uьому матерiальну

вiдповiлальнiсть несуть батьки дитини або особи, що ix замiнюють),

V. ЗАОХОЧЕННЯ ДIТЕЙ В ДТ
5.1. За зразкову поведiнку, активну участь у громадському життi ,ЩТ, високi особистi досягнення

дитина може бути заохочена через:

- оIолошеIлня подяки;

- наl-ородження IpaMoTolo;

- нагородження цiнним подарунком.
5.2. Irrформачiя про заохочення доводиться до вiдоvа дитячого i педагогiчного колективiв

ди,гячого табору кСоколята>

З повагою,

/\ирсктор табоllу <Сокоrята>

Kott,гartтrrиii rtoMc1,1 тслс(lону для звоl]о,Iнього зв'язку lЗ80 97 ] 71 lЗ бЗ

Павлtох С.В.


