
ПАМ’ЯТКА ДЛЯ БАТЬКІВ 

Попередження.            

Програма перебування у таборі розрахована на дітей, що не мають суттєвих 

медичних відхилень. У таборі передбачено насичений графік культурних, 

навчальних і спортивних заходів. Приносимо свої вибачення за те, що наша 

програма не розрахована на всі категорії дітей. 

Діти в таборі розподіляються по групах у відповідності з віком та статтю. В 

одній групі  25 - 35 дітей. Старшим наставником для дитини є вихователь та 

його помічник. У кожній групі є один вихователь та один помічник. 

Вихователі та помічники  організовують культурні, спортивні та навчальні 

заходи, ведуть нагляд за побутовими умовами, слідкують за станом здоров’я 

та відповідають за безпеку дітей. До вихователя можна звернутись з будь-

яким запитанням, яке виникло у дитини. 

Проте і дитина повинна розуміти, що вона буде знаходитись у дитячому 

колективі і повинна дотримуватись правил, що встановлені в даному 

колективі: 

- у таборі встановлений розпорядок дня; 

- вихователь відповідає за безпеку дитини, тому дитина повинна виконувати 

його розпорядження, не повинна самостійно виходити за територію табору 

чи покидати колектив під час екскурсій чи поїздок; 

- у дитячому таборі  не дозволяється палити і розпивати спиртні напої (в 

тому числі пиво) . 

Прихід дитини до табору вважається згодою дитини та його батьків 

виконувати правила, встановлені у дитячому таборі. 

Прохання пояснити дітям, що: 

-              за порушення правил перебування в таборі і діючого законодавства 

(крадіжку, аморальну поведінку, самовільні дії, які можуть нанести шкоду її 

здоров’ю чи здоров’ю оточуючих, паління, прийом алкогольних напоїв чи 

наркотиків і т.д.) дитина може достроково бути відрахована з табору;  

-              за нанесену шкоду майну табору відповідальність несуть батьки 

дитини. 



Найбільш складний період для дитини – перші дні перебування у таборі. У 

цей період дитина знайомиться з новими друзями, вивчає табір, адаптується 

до нових вчителів-вихователів та звикає обходитися без батьків. 

Загальні правила поведінки дітей у таборі 

1. Необхідно дотримуватись розпорядку дня табору, загальних санітарно-

гігієнічних норм (вмиватися, зачісуватись, вдягатись відповідно до погодних 

умов і  т.д.). 

2. Кожна дитина повинна дотримуватись всіх встановлених в таборі правил, в 

тому числі правил протипожежної безпеки, правил проведення екскурсій, 

автобусних поїздок, походів і т.д. 

3. Дитина повинна бути разом з групою. Якщо необхідно відлучитись, то 

тільки з дозволу вихователя. 

4. Вихід за територію табору дозволяється тільки з дозволу вихователя й у 

супроводі дорослого. 

5. Кожна дитина і працівник табору повинен берегти зелені насадження на 

території табору та підтримувати чистоту. 

6. Не можна їсти незнайомі ягоди та плоди. 

7. У випадку погіршення самопочуття негайно повідомити вихователя. 

8. Необхідно дотримуватись правил поведінки у громадських місцях – 

словами, діями і поведінкою не заважати оточуючим, не завдавати шкоди їх  

гідності та не ображати естетичні почуття. 

9. У таборі забороняється палити та вживати спиртні напої, у тому числі 

пиво. 

10.Необхідно дбайливо ставитись до особистого майна та майна табору. 

11. Не приносити до табору коштовні речі (прикраси коштовні, мобільні 

телефони, гаджети тощо). За втрату та псування таких речей дитини, 

адміністрація табору не несе відповідальності. 

Правила протипожежної безпеки. 

1.Необхідно знати план евакуації  будівлі табору. У випадку виявлення ознак 

пожежі відразу покинути будівлю і повідомити про це будь-якого дорослого. 



2.Забороняється розпалювати багаття в приміщенні, на території табору чи в 

поході. 

3.Не дозволяється користуватись електроприладами без дозволу вихователя. 

4. У таборі палити заборонено. 

5.Предмети, що легко займаються, необхідно віддати на зберігання 

вихователю. 

6.Не дозволяється торкатись дротів, що провисають та стирчать. Про 

наявність таких проводів необхідно повідомити наставника. 

Правила поведінки під час масових заходів. 

1.При проведенні масових заходів необхідно знаходитись разом з групою. 

Відійти можна лише в супроводі вихователя. 

2.При проведенні масових заходів на відкритих площах в сонячну погоду 

наявність головного убору обов’язкова. 

3. Необхідно дотримуватись правил етикету в громадських місцях (не 

шуміти, не штовхатись, не свистіти, не тупотіти ногами). 

Правила поведінки їдальні 

Щоб сніданки, обіди та вечері проходили в запланованому режимі, 

без дотримання правил тут не обійтися:  

Миття рук перед їжею дотримуйся в першу чергу. 

Їсти потрібно тільки за столиками в їдальні, не виносячи продукти 

за її межі. 

Крім чистих рук, на дитині повинен бути чистий одяг,  не пляжний, 

також потрібно зняти головний убір (хлопчикам).  

Тиха година і відбій  

Зовсім не обов`язково в тиху годину спати, але тиша повинна 

дотримуватися неухильно, а крім цього вимоги є і інші: 

Перед сном потрібно провітрити приміщення.  

Не можна підвищувати голос і ходити по інших кімнатах. 



Забороняється включати світло після відбою, за винятком 

екстрених ситуацій. 

 

 


