ПРАВИЛА ДИТЯЧОГО ЗАКЛАДУ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ
“ЛАЗУРНА РАЙДУГА”
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:
1.1. Ці правила визначають порядок перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку
«Лазурна райдуга» (далі табір), права і обов’язки табору до дитини та батьків (законних представників) на
період перебування на території табору (терміну дії путівки).
1.2. У табір приймаються діти у віці від 7 до 17 років включно, які не мають медичних протипоказань і готові
до самостійності.
1.3. Прийом дітей до табору проводиться шляхом особистої передачі дитини від батьків (законного представника) представнику табору при реєстрації за адресою: вулиця Коса Пересип, 122, смт. Кирилівка, Запорізька область.
1.4. Прийом дітей до табору проводиться на підставі наступних заповнених документів:
а) путівка;
б) медична карта табору;
в) медична довідка (форма 079-О);
г) свідоцтво про народження (оригінал - необхідно для проїзду в поїзді), копія, якщо трансфер до табору
здійснюють батьки;
д) договір, підписаний батьками (законними представниками).
1.5. Кожна дитина повинна усвідомлювати, що вона їде в дитячий колектив і має дотримуватися правил,
встановлених у цьому колективі. Приїзд дитини в табір вважається згодою дитини та її батьків на виконання
правил, встановлених у дитячому таборі.
1.6. Кожна дитина має пройти інструктаж із техніки безпеки, розписатися в журналі інструктажу і дотримуватися усіх встановлених у таборі правил, у тому числі правил протипожежної безпеки, правил поведінки
на воді, походів і т. д.
1.7. Кожна дитина повинна дотримуватися режиму дня табору, загальних санітарно-гігієнічних норм, особистої гігієни (вмиватися, розчісуватися, приймати душ, одягатися по погоді і т.д.).
1.8. Кожна дитина має дотримуватися правил поведінки в громадських місцях (лихослів’я, моральні і фізичні
образи особистості, розпалювання національної ворожнечі не допускається).
1.9. Кожна дитина зобов’язана дбайливо ставитися до особистого майна, майна інших дітей та дорослих і
майна табору. За речі, що не були здані в сейф або камеру схову, адміністрація відповідальності не несе.
1.10. Кожна дитина повинна дбайливо ставитися до навколишньої природи на території табору, дотримуватися чистоти.
1.11. Ходити на заплановані екскурсії виключно за власним бажанням. Претензії за пропуск екскурсій і заходів за власним бажанням не приймаються. У разі відмови, дитина залишається на території табору і займається з дітьми за запланованим розпорядком дня.
1.12. Оплата за путівку свідчить про те, що батьки ознайомлені з правилами і умовами табору.
2. ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ ДИТИНИ ДО ТАБОРУ.
2.1. Батьки (законні представники) мають підготувати свою дитину до поїздки в табір: ознайомити її з Правилами перебування у таборі, перевірити її особистий одяг і речі. Речі дитини повинні бути спаковані в одну
зручну для транспортування валізу/сумку. Сумки та валізи мають бути підписані. Перед відправленням батьки повинні ознайомити дитину із вмістом багажу. При необхідності покласти письмовий перелік речей, які

повинні бути добре знайомі
дитині. Не рекомендується перевантажувати дитячі валізи.
2.2. Батьки інформують дитину про
можливість зв’язку з ними за допомогою
мобільного телефону.
2.3. Батьки повинні налаштувати дитину на активний і колективний відпочинок у таборі.
3. ПРАВИЛА ЗАЇЗДУ/ВИЇЗДУ ТА ПЕРЕБУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЮ ТАБОРУ:
3.1. Заїзд дитини здійснюється в перший день зміни з 7:30 до 12:00.
3.2. Від’їзд дитини з території табору здійснюється в останній день зміни до 12:00.
*Зміна термінів заїзду/виїзду дитини з табору можлива виключно в разі погодження з адміністрацією табору
за 2 дні до заїзду/виїзду.
3.3. Щоб забрати дитину за територію табору на час, або раніше строку закінчення зміни вам необхідно буде
узгодити цю дію з адміністрацією табору телефоном, після чого написати заяву встановленого зразка на ім’я
директора табору і особисто довести до відома загонових педагогів. Право відвідати, а тим більше забирати
дитину за територію табору, мають її батьки (законні представники) або інші особи, за умови наявності у них
юридично завіреної довіреності, свідоцтва про народження дитини та після заповнення заяви встановленого
зразка.
3.4. На територію заборонено провозити медичні засоби лікування, при заїзді всі ліки будуть вилучені. Якщо
є необхідність в прийомі ліків для дитини, це повинно бути зазначено в медичній карті табору, узгоджено з
лікарем табору та доведено до відома кураторів та вожатих. Перелік переданих дитині медичних препаратів
повинен бути наданий в письмовому вигляді лікарю табору.
3.5. У разі погіршення самопочуття дитина повинна повідомити куратора/вожатого і звернутися до лікаря
табору. Лікар повідомляє батькам про необхідність поміщення дитини в ізолятор або в стаціонарну медичну
установу. Дозвіл на госпіталізацію й оперативне втручання може бути одержаний від батьків в телефонному
режимі. В іншому випадку рішення приймають батьки по приїзду в табір або медичний заклад.
3.6. Дитина обов’язково мусить перебувати разом зі своїм загоном і брати участь у житті колективу і табору.
Куратор/вожатий зобов’язаний знати, де знаходиться кожна дитина, тому про зміну місця свого перебування
дитина має попереджати куратора/вожатого заздалегідь. Дитина може не брати участь у будь-яких заходах
з об’єктивних причин (небажання, хвороба, заборона лікаря).
3.7. Вихід за територію табору категорично заборонений. Допускаються виходи загонів лише з дозволу директора табору для проведення заходів (походи, прогулянки, екскурсії) у супроводі куратора/вожатого.
3.8. Дитина може бути тимчасово виведений за територію табору в наступних випадках:
- згідно пункту 3.3.цих правил;
- через хворобу в супроводі куратора/вожатого та медичного співробітника табору.
*З метою забезпечення безпеки дітей упродовж відпочинку, при реєстрації під час заїзду адміністрація проводить огляд речей дитини на відсутність продуктів харчування, колючо-ріжучих, вибухонебезпечних предметів, спиртних, тютюнових, токсичних та наркотичних виробів, заборонених законодавством України речовини і медичних препаратів.
4.ПРАВИЛА РОЗПОДІЛУ НА ЗАГОНИ:
4.1. Розподіл на загони відбувається в день заїзду дітей і триває ЦІЛИЙ день, просимо з розумінням поставитися до важливості цього процесу і всі побажання озвучувати заздалегідь;
4.2. Розподіл на загони відбувається у відповідності з віковими даними, які були надані під час процедури
розподілу та зазначені в анкеті;
4.3. Після розподілу перехід до іншого загону можливий лише за умови, якщо у загоні, в який хоче перейти
ваша дитина, є вільні місця;
4.4. Побажання батьків, про розподіл дітей в один загін розглядаються лише у випадку надання письмового
запиту на e-mail: ilovelazurka@gmail.com або Viber +38(067)109-15-72 не пізніше, ніж за добу до початку зміни.*
* виконання цього запиту можливо лише за умови, що діти одного віку або мають різницю не більше 1 року.
При об’єднанні в групу для розподілу в один загін, діти розподіляються в загін за віком найменшої дитини в
групі.
5. ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ТАБОРУ:
5.1. Зустріч батьків і дитини можлива на території табору в разі крайньої необхідності в проміжку з 8:00 до
14:00 та з 16:00 до 21:00, з попереднім узгодженням з адміністрацією ДЗОтаВ «Лазурна райдуга» за телефоном +38(067)109-15-72.

5.2. Батькам дозволено відвідувати лише зону рецепції. Решта зони табору дозволені для відвідування
виключно в супроводі адміністрації.
5.3. Відвідування житлових корпусів дитини категорично заборонено. Це обумовлено санітарним режимом
табору і турботою про безпеку дітей, що відпочивають в таборі.
5.4. Держспожив службами заборонені всі продукти для передачі в умовах заміського табору, тому передані дитині продукти харчування будуть конфісковані і знищені.
6. ПРАВИЛА ВІДРАХУВАННЯ ДИТИНИ З ТАБОРУ.
6.1. Адміністрація табору має право відрахувати дитину з табору з доставкою до місця проживання у супроводі представника табору за рахунок батьків і / або в супроводі батьків з наступних причин:
- грубе порушення правил власної безпеки (самовільне залишення корпусу після відбою або території
табору, самовільне купання або неодноразове порушення правил поведінки на воді, порушення правил
пожежної та електробезпеки), систематичне порушення режиму табору та загону;
- крадіжка, вимагання, погрози, нанесення морального або фізичного збитку з боку дитини по відношенню
до інших дітей чи співробітників;
- нанесення значного умисного матеріального збитку табору;
- вживання спиртних напоїв (включаючи слабоалкогольні), тютюнових виробів, наркотичних засобів;
- виявлення у дитини хронічних захворювань або медичних протипоказань (зазначених в анкеті або медичних довідках чи виявлених під час обстеження лікарем табору), які можуть негативно позначитися на її
здоров’ї під час перебування в таборі;
- прояви розпусної і некультурної поведінки, лихослів’я, грубості з педагогами, нанесення будь-яких тілесних ушкоджень іншим особам, булінгу, поширення і пропаганда куріння, пияцтва, наркотиків, токсичних
речовин;
- вчинення дій, що несуть загрозу життю або здоров’ю людей (співробітників табору, дітей та ін.)
- травми та захворювання дитини, які можуть бути небезпечними для подальшого перебування в таборі, як
для неї, так і для інших дітей.
6.2. Адміністрація в присутності дитини сповіщає батьків (законного представника) про систематичні порушення дитиною вищевказаних правил і попереджає про відрахування з табору.
6.3. Відрахування проводиться при наявності актів, медичних довідок та інших документів та відео матеріалів, що фіксують та підтверджують вищевказані причини.
6.4. При відрахуванні дитини з табору компенсація невикористаних днів путівки не проводиться.
6.5. Батьки дитини (законні представники) несуть матеріальну відповідальність за заподіяний табору майновий збиток, згідно Договору та у встановленому законом порядку.
7. ПРАВИЛА РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ.
7.1. При порушенні умов Договору перебування дитини в таборі батьки вправі звернутися з письмовою
претензією до адміністрації табору. У претензії повинні бути вказані конкретні докази за фактом порушення (дати, імена, фактичні дії або бездіяльність тощо).
7.2. Претензії про якість надання послуг приймаються протягом табірної зміни і не пізніше п’яти днів після
закінчення табірної зміни.
7.3. Претензії розглядаються протягом 7 робочих днів. Відповідь надається в усній або письмовій формі.
Відповідь у письмовій формі відправляється електронною поштою або за адресою, вказаною в заяві.

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО
РОЗПОРЯДКУ ДИТЯЧОГО ЗАКЛАДУ
ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ
“ЛАЗУРНА РАЙДУГА”
Ці правила покликані надати кожній дитині, яка відпочиває в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку “Лазурна райдуга”, гарантії: безпеки, поваги, психологічного комфорту,
виконання режиму і послуг вказаних на офіційному сайті ДЗОтаВ «Лазурна райдуга» - ilovelazurka.com
КОЖЕН ЛАЗУРЬОНОК МАЄ:
• дотримуватися режиму життя табору*;
• дотримуватися особистої гігієни, та порядку в кімнаті, мити руки перед їжею;
• одягатися по погоді, носити головний убір;
• у разі будь-якого нездужання обов’язково донести це, до відома вожатого/куратора
і звернутися до лікаря табору;
• нести особисту відповідальність за речі, що не передані вожатому/куратору
на зберігання в сейф чи камеру схову;
• дотримуватися всіх встановлених в дитячому таборі правил, в тому числі: правил протипожежної безпеки,
правил проведення морських купань, екскурсій, автобусних поїздок, походів тощо.
*РЕЖИМ ЖИТТЯ ТАБОРУ
8:30
9:30

ДОБРОГО РАНКУ ЛАЗУРКА
(прокидаємось, вмиваємось, чистимо зуби, п’ємо воду, заправляємо ліжко, збираємось і всім загоном на зарядку)

8:30
9:30

СНІДАНОК

9:00
14:00

НАСИЧЕНИЙ ДЕНЬ
*за індивідуальним графіком загону
(робота майстерень/спортивних секцій, пляж/басейн, майстер-класи/вільний час, кіно/public talk,
репетиції/вуличні ігри)

13:00
14:00

ОБІД

14:00
16:00

СІЄСТА
14:00-15:00 - спимо, читаємо, слухаємо музику в навушниках, малюємо
15:00-16:00 - повна тиша і спокій на загоні, ваші вожаті та куратори мають право на відпочинок

16:00

ПЕРЕКУС

16:00
19:00

НАСИЧЕНИЙ ДЕНЬ
*за індивідуальним графіком загону
(робота майстерень/спортивних секцій, пляж/басейн, майстер-класи/вільний час, кіно/public talk,
репетиції/вуличні ігри)

18:00
19:00

ВЕЧЕРЯ

19:00
20:30

ТАБІРНІ ЗАХОДИ відповідно до тематики зміни

20:30

ПЕРЕКУС

20:30
22:30

ВЕЧІРНІЙ ДВІЖ
(діско, кіно, кафе, wi-fi, ігрова кімната, вільний час, збори в загонах)

22:30
23:00

ДОБРАНІЧ ЛАЗУРКА
(вмиваємось, чистимо зуби, п’ємо воду, надягаємо піжами, читаємо книжку і СПАТИ)

2. В ТАБОРІ КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
=приносити, передавати або вживати спиртні напої, тютюнові вироби, токсичні та наркотичні речовини;
=зневажливо ставитися по відношенню до інших учасників табору, застосовувати фізичну силу, вживати
ненормативну лексику, займатися будь-якою незаконною діяльністю;
=проявляти дискримінаційне ставлення через відмінності за віком, статтю, національністю, віросповіданням тощо;
=несанкціоновано виходити за територію табору без супроводу педагогів табору;
=купатися в морі/басейні без супроводу педагогів табору, плаврука або матроса-рятувальника;
=пошкоджувати майно табору, а також майно інших дітей і дорослих, знищувати зелені насадження, інфраструктуру;
=перебувати після відбою на території табору, шуміти та порушувати спокій інших жителів Лазурки;
=порушувати, встановлені у таборі, правила безпеки життєдіяльності;
=зберігати і користуватися колючими, ріжучими, вибухонебезпечними предметами;
=під час екскурсій залишати загін або автобус без супроводу вожатих та кураторів.
У разі злісного порушення правил перебування в таборі, дитина буде достроково відрахована з дитячого
закладу оздоровлення та відпочинку “Лазурна райдуга” і доставлена додому за рахунок батьків, або осіб,
що направила дитину в табір, без відшкодування сплаченої вартості відпочинку. При цьому дитина втрачає
право будь-коли в подальшому знову приїхати в табір «Лазурна Райдуга».

