ІНФОРМАЦІЯ
ДЛЯ БАТЬКІВ

УВАГА!

Обов'язково ознайомтеся з цим
документом. Тут зібрані всі основні вимоги, норми і
правила нашого табору. Придбання Вами путівки в
дитячий оздоровчий табір «Джерело» означає, що Ви
ознайомилися зі змістом цього документа, вам все
зрозуміло і Ви з усім повністю згодні.

Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку"Джерело" - це
дитячий
оздоровчий
табір,
що
працює
над
сучасним
переосмисленням кращих традицій літніх таборів, одного з
найулюбленіших форм відпочинку і оздоровлення дітей у недалекому
минулому.
Наш табір
живе за певним режимом дня, з яким Ви
ознайомитеся далі.
Виховуємо в дитині патріотизм, духовність, любов до України
та своєї родини, відповідальність за свої вчинки, навички
самостійності, ми долучаємо її до самообслуговування, що включає:
прибирання свого спального місця, підтримка у належному стані
особистих речей, дотримання норм особистої гігієни, участь у
суспільно-корисній праці.
У таборі "Джерело" дітям прищеплюється командний дух,
відкриваються і розвиваються таланти. Їх життя заповнене цікавими
заходами, іграми, конкурсами, шоу та вікторинами. Ми хочемо, щоб
діти у нашому таборі були активними учасниками колективної
творчої діяльності, а не просто глядачами.
Курінні та вихователі, керівники гуртків та інструктори зі
спорту – це, перш за все, педагоги, а не "аніматори". Це люди,
обов’язком яких є робота по всебічному вихованню і розвитку ваших
дітей, а не тільки їх розваги. «Духовні студії», які проводяться в
таборі забезпечують духовно-моральне зростання та становлення
дітей, вчать бути хорошими християнами, а в першу чергу людьми та
відкривають дітям чудовий світ повчальних історій та притч.
Якщо ж ви вирішили зупинити свій вибір на "Джерелі", то
адміністрація табору пропонує вам ознайомитися із деякими
правилами та особливостями, які існують в ньому, а також із
вимогами до дітей, які прибули на відпочинок.
ДУЖЕ ВАЖЛИВО!!! Купуючи путівку в наш табір у
сторонніх організацій, вимагайте у продавця офіційну
інформацію про умови перебування дітей в таборі. Адміністрація

не несе відповідальність за відомості про доставку, проживання,
харчування, медичне обслуговування та ін., що не відповідають
офіційній інформації, що надається нашим закладом відпочинку.
У разі, якщо при купівлі путівки у Вас виникли будь-які
питання щодо перебування Вашої дитини в дитячому оздоровчому
таборі «Джерело» і Ви не отримали на них відповіді від продавця утримайтеся від негайного придбання путівки, зв'яжіться з
адміністрацією табору за наведеними в розділі «Як подзвонити в
табір» телефонами, уточніть інформацію, що цікавить Вас, і в разі,
якщо ця інформація Вас задовольнить, купуйте путівку.
Ми прекрасно розуміємо, що діти, які приїжджають в наш
табір, часом стикаються з різного роду проблемами по вливанню в
новий тимчасовий колектив. Хтось із них вирішує їх швидко і
просто, комусь доводиться нелегко І ми завжди готові йому
допомогти.
Налаштуйте дитину на те, щоб вона не боялася
поділитися своїми проблемами з нами - його вихователями і
курінними. Шановні батьки, ми хочемо, щоб ви вірили нам і знали,
що колектив табору «Джерело» - це ваші партнери, готові зробити
все для організації активного, корисного і розвиваючого відпочинку
вашої дитини.

Відправлення та прийом дітей в табір
Збираючи дитину до табору, не давайте їй занадто багато
речей. Окрім необхідних, список яких вказаний нижче, це список
даний для орієнтиру.
Бажано щоб у дітей були: сонячні окуляри, а також вишиванка
(по можливості), один ошатний костюм або плаття. Не забудьте одяг
для дощу і для спеки. Діти самі можуть збирати речі, але добре було б
узгодити з ними список речей.
Діти, що заїжджають до дитячого оздоровчого табору
«ДЖЕРЕЛО», обов'язково повинні мати:
Теплий одяг:
 закрите (спортивне) взуття;
 светр (теплий);
 штани (довгі, закриті);
 куртка (плащ);
 теплі шкарпетки;
 дощовик.
На кожен день:
 футболка, сорочка (4 -5 шт.);
 шорти, спідниці (2-3 шт.);
 відкрите взуття.
 головні убори (не чорні) (2-3 шт.);
Святковий одяг для храму:
 брюки/спідниця (не вище колін)
 сорочка/блузка
 хусточка для дівчаток
Спортивний одяг:
 спортивний костюм;
 спортивне взуття.
Нижня білизна – 5-7 комплектів
Речі для пляжу:

 плавки /купальник;
 рушник.
Речі для душу:
 гумові тапочки (тільки для душу);
 рушник для душу
 речі особистої гігієни (мило, шампунь, мочалка, гребінець,
зубна щітка і паста);
 сумочка для зберігання речей особистої гігієни;
Інші речі:
 засіб від комарів, який підходить дитині;
 ліки, які приймає дитина (бажано з приписом).
Дітям у віці 8-9 років необхідно позначити речі
індивідуальною міткою.
ДУЖЕ ВАЖЛИВО!!! Ми настійно рекомендуємо батькам не
давати дітям із собою ювелірні вироби, дорогу косметику,
електронні ігри, аудіо-відеотехніку, сірники, запальнички,
лікарські засоби, якщо вони не прописані лікарем, а також
проконтролювати відсутність цигарок та алкоголю і особливо
мобільні телефони.
Ось деякі з причин, чому мобільний телефон краще залишити
вдома:
1. Адміністрація та співробітники табору не несуть
відповідальності за речі, що не були здані до камери схову, а тим
більше, за мобільний телефон, що знаходиться у дитини.
2. Відповідно до правил пожежної та електробезпеки для
дитячих оздоровчих таборів, у дитячих кімнатах відсутні розетки
220V, а відповідно немає можливості заряджати акумулятор
мобільного телефону після того, як вичерпаний його ресурс.
Для зв’язку батьків із дітьми або із педагогами у кожного
вихователя загону є мобільний телефон, номер якого ви дізнаєтеся,
коли ваша дитина приїде до нас. Якщо ви не є громадянином

України, то мобільний телефон тут буде працювати в режимі
роумінгу, а це недешево.
3. Наявність мобільного телефону у дитини може
спровокувати нечистих на руку до кримінальних вчинків. Протягом
багатьох років мають місце факти пропажі мобільних телефонів.
І взагалі, нехай дитина відпочине від настирливих "благ
цивілізації".
Якщо перерахованих вище причин і наших наполегливих
прохань для Вас недостатньо і Ви вирішили дати дитині у табір
дорогі речі і мобільний телефон, це Ваше право. Про ступінь нашої
відповідальності за це ми Вас повідомили.
Прийом дітей до ДЗОВ "Джерело" здійснюється у день
початку зміни, зазначеної у путівці.
ДУЖЕ ВАЖЛИВО!!! Діти, що не централізовано
(самостійно батьками) доставлені до табору, повинні бути
доставлені не раніше 08: 00 і не пізніше 18:00 у день заїзду до
табору - це перший день зміни, дата якої зазначена у путівці.
ДУЖЕ ВАЖЛИВО!!! Адміністрація залишає за собою
право не прийняти дитину до табору у разі не заповнення її
батьками (або опікунами) необхідних документів, які є
невід’ємною частиною путівки.

Розподіл дітей по куренях
Курені формуються, враховуючи вік, незалежно з якого міста
або країни діти приїхали.
Списки куренів готуються нами заздалегідь. Побажання
батьків про розподіл дітей до одного куреня (відповідно до їх віку, а
не за номером загону або прізвищем будь-якого педагога) будуть
враховані нами лише у тому випадку, якщо вони надійшли на нашу
адресу у строк, не пізніше ніж за 3 доби до початку зміни, на яку
були придбані путівки.
ДУЖЕ ВАЖЛИВО!!! Звертаючись до адміністрації табору з
проханням розмістити дітей різного віку до одного куреня, Ви
повинні розуміти, що дехто з них у цьому випадку опиниться в
курені не з однолітками.
І, тим не менш, незважаючи на побажання батьків,
адміністрація залишає за собою право приймати самостійне рішення
про направлення дитини у той чи інший курінь.
Беручи на себе відповідальність за те, щоб дитині, і саме їй,
було комфортно перебувати у нашому таборі, ми хочемо заздалегідь
попередити і дітей, і їх батьків, що переходи із одного куреня в
другий під час зміни зробити буде неможливо з технічних причин.
Ще рез підкреслюємо, що ми розглядаємо тільки прохання
батьків, а не дітей.
ДУЖЕ ВАЖЛИВО!!! У відповідності із Санітарними
правилами та нормами України, Типовим положенням про
дитячі оздоровчі табори України, а також, Правилами
внутрішнього розпорядку ДЗОВ "Джерело", рух батьків по
табору, а тим більш, відвідування спальних корпусів та інших
приміщень суворо заборонено.
Отримати інформацію про прибуття дітей до табору Ви
можете за телефоном: (095) 38-52-388 після 16:00 в день початку
зміни. Про те, у який курінь попала Ваша дитина, можна буде
дізнатися наступного дня після 14:00.

ДУЖЕ ВАЖЛИВО!!! Адаптація дітей до нових для них
умов тимчасового дитячого колективу - це складний і копіткий
психолого-педагогічний процес, пов’язаний із необхідністю
використання кожною дитиною (а тим більше, новачком) всіх
здібностей та навичок самостійності, концентрації усіх її
особистих якостей і рис характеру. Так, намагайтеся не
турбувати її телефонними дзвінками у період адаптації (перші 3-4
дні). Якщо ви все ж захочете отримати інформацію про свою
дитину в цей період, то, зателефонувавши до курінного,
поспілкуйтеся із педагогами, а не з дитиною. Вихователі нададуть
Вам всю необхідну інформацію

Розміщення і побутові умови в дитячому
закладі відпочинку та оздоровлення «Джерело»
Розміщення дітей, які приїхали в «Джерело» здійснюється в 5місних кімнатах двоповерхового корпусу зі зручностями на поверсі.
Надаються послуги пральні.
Для розміщення особистих речей кожна дитина може
скористатися особистими при ліжковими тумбочками та частиною
вбудованої шафи. Діти забезпечуються постільною білизною.

Режим дня
У ДЗОВ "Джерело" прийнятий і діє режим дня, в якому
враховується як оздоровчий характер відпочинку, що отримують
діти, так і їхні вікові особливості.
ЧАС
08:00
08:00-08:20
08:20-08:40
08:40-08:55
08:55-09:00
09:00-09:30
09:45-10:35

ВИД ЗАНЯТТЯ
Вставання
Руханка
Ранковий туалет
Ранішня молитва
Відкриття дня
Сніданок
«Духовні студії» (бесіди, лекції, брейн-ринги).

10:40-10:50

Час у курені (обговорення програми на день).

10:50-11:20
11:20-12:50

Прибирання кімнат.
Інтелектуальні ігри. Канатне містечко. Майстер — класи в
павільйонах. Спортивні змагання та стратегії. Квести.
Підготовка до вечірнього заходу.
Обід + імпрези
Тиха година
Річка.
Інтелектуальні ігри.
Канатне містечко.
Майстер - класи в павільйонах.
Спортивні змагання та стратегії.
Підготовка до вечірнього заходу.
Підвечірок
Річка.
Інтелектуальні ігри.
Канатне містечко.
Майстер - класи в павільйонах.
Спортивні змагання та стратегії.
Підготовка до вечірнього заходу.

13:00-14:00
14:00-16:00
16:00-17:00

17:00-17:20

17:20-18:55

19:00-19:30

Вечеря

19:30-21:00
21:00-21:15
21:15-21:30
21:30-21:45
21:45-22:00
22:00

Вечірнє розважальне шоу.
Тематична дискотека!
Закриття дня
Вечірній туалет
Вечірня молитва
Вечірня свічка (обговорення дня)
Відбій

Останнім часом більшість з питань, що виникають у батьків,
стосуються такого режимного моменту як «Тиха година». Що це таке
і як розуміти відпочинок у цей час? Ми відповідаємо: багаторічний
досвід роботи у таборах у літній оздоровчий період переконали нас у
необхідності цього режимного моменту. Цього року, як і раніше, ми
будемо наполягати на тому, щоб діти будь-якого віку під час «Тихої
години» обов’язково знаходилися у своїх спальнях, відпочивали та
спали. На цьому наполягають як наші медичні працівники, які мають
великий досвід роботи, так і педагоги. І, як показує практика, після
тижневого перебування у нас діти адаптуються до режиму і 80%
дітей сплять.
Тепер з приводу відбою. Він буде проводитися в 22 год. 00 хв.
всі курені отримують 30 хвилин вільного часу для проведення
«Вечірньої свічки»», необхідного для підведення підсумків дня,
планування дня завтрашнього і для зниження емоційного збудження,
властивого більшості дітей після танцювальних вечорів та
тематичних заходів, а відповідно, для більш спокійного відходу до
здорового сну.

Медицина і гігієна
Діти, які приїхали на відпочинок до ДЗОВ "Джерело",
знаходяться під постійним медичним контролем досвідченого
медичного персоналу.
У таборі створені всі умови як для надання невідкладної
медичної допомоги, так і для лікування дітей, які захворіли впродовж
зміни.
У разі необхідності надання невідкладної допомоги, яку не в
змозі надати медичний персонал ДЗОВ "Джерело" (наприклад,
хірургічне втручання при гострому нападі апендициту), дитина буде
діставлена до районної дитячої лікарні.
Всі режимні моменти здійснюються під наглядом медичного
персоналу.
Дитина, яка має скарги на нездужання, повинна негайно
повідомити про це своїм курінним, після чого її відведуть на прийом
до лікаря, проведуть огляд і призначать лікування. Пункт прийому
хворих дітей у медичному комплексі табору працює цілодобово.
Діти з медичними протипоказаннями, зазначеними у
"Правилах медичного відбору при направленні дітей на відпочинок
до ДЗОВ "Джерело", у табір не приймаються.
ДУЖЕ ВАЖЛИВО!!! Якщо Ви вирішили сфальсифікувати
медичні документи дитини, приховати інформацію про фактичні
хронічні захворювання Вашої дитини при направленні її до
табору, пам’ятайте: уся відповідальність за можливі наслідки цієї
дії покладається на Вас!
Крім того, при виявленні невідповідності між фактичним
станом здоров’я Вашої дитини і даними медичних документів
адміністрація табору негайно повідомляє про це медичну установу,
що видала довідку, а також правоохоронні органи за місцем
знаходження
цієї
медичної
установи.
Саме
так
звані
"невідповідності" в основному і є причинами нещасних випадків із
дітьми у дитячих таборах України.

ДУЖЕ ВАЖЛИВО!!! Якщо дитині необхідно за курсом
лікування приймати будь-які медичні препарати, що знаходяться
у неї, Вам необхідно письмово повідомити про це лікаря табору,
зробивши відмітку у медичній карті дитини у графі «Додаткова
медична інформація».
У разі, якщо Ваша дитина захворіла у таборі, не хвилюйтеся,
їй буде надана кваліфікована медична допомога із застосуванням
необхідних медичних препаратів, дитина видужає і продовжить
відпочинок. Про поточний стан здоров’я при цьому Ви зможете
проконсультуватися з лікарем табору по телефону.
Лікування загострень хронічних захворювань, які є
протипоказаннями для направлення дитини до ДЗОВ "Джерело" і які
не вказані у медичній карті дитини, проводиться за рахунок батьків,
опікунів або організацій, що відправили дитину на відпочинок. При
направленні дітей на відпочинок до ДЗОВ "Джерело" мається на
увазі, що діти є достатньо самостійними для того, щоб слідкувати за
особистою гігієною. Для цього створені всі умови: душові кімнати та
кімнати гігієни на поверсі розміщення загону та загальні душові на
території табору.
Контроль за дотриманням дітьми правил особистої гігієни
здійснюється курінними, медичним персоналом і адміністрацією
табору, відповідно до розроблених та схвалених у встановленому
порядку Правилами, з якими Ви зможете ознайомитися, коли будете
купувати путівку.

Харчування
Харчування дітей у ДЗОВ "Джерело" здійснюється на основі
фізіологічно обумовлених норм, рекомендованих Міністерством
охорони здоров’я України для дітей шкільного віку.
Однак, кліматичні особливості, підвищена фізична та емоційна
активність дітей посилюють інтенсивність обмінних процесів в
організмі, що підвищує її потреби у поживних речовинах. У зв’язку з
цим, рекомендовані МОЗ норми підвищуються у ДЗОВ "Джерело"
більш ніж на 15-20%. Підвищення, в основному, здійснюється за
рахунок збільшення у раціоні м’ясних страв, овочів і фруктів.
Харчування у ДЗОВ "Джерело" п’ятиразове (сніданок, обід,
підвечірок, вечеря, друга вечеря) із суворим дотриманням часу між
прийомами їжі (не більше 4 годин). Приготування страв здійснюється
відповідно до меню-розкладки. У харчуванні дітей не
використовуються гострі страви, важкі і штучні жири. Якість
продуктів, що надходять до харчоблоку, знаходиться під постійним
лабораторним санітарно-гігієнічним контролем.
Перелік додаткових дозволених продуктів харчування для
дітей
Під час відвідин батьки мають змогу привезти дитині
продукти харчування, а саме:
 Соки, газована вода;
 Сухе печиво;
 Кукурудзяні вироби (палички, пластівці);
 Батончики;
 Льодяники;
 Фрукти.
ДУЖЕ ВАЖЛИВО !!! Продукти, які швидко псуються та
перевозяться не у відповідності до температурних режимів
зберігання, на територію табору вносити заборонено.

Додаткова інформація
1. Відвідування дітей у таборі відбувається у визначені
батьківські дні. Час відвідування: з 09-00 до 19:00. Після приїзду до
табору зверніться до чергових, що знаходяться біля центральних
воріт або адміністрації табору, із проханням повідомити курінного
про ваш приїзд та провести вас до куреня в якому знаходиться ваша
дитина. Для цього повідомте їм її прізвище, ім’я та номер загону.
Якщо останнього ви не знаєте, то вам обов’язково допоможуть.
2. Для того, щоб забрати дитину за територію табору на
деякий час, вам необхідно буде узгодити це з адміністрацією табору.
Після чого написати заяву за встановленим зразком на ім’я директора
табору (зразок знаходиться у курінних) і особисто повідомити
курінного. На цей час Ви приймаєте на себе повну відповідальність за
життя та здоров’я Вашої дитини. Право відвідувати, а тим більше
забирати дітей на час за територію табору, мають тільки їх батьки.
Інші люди можуть відвідувати дітей тільки за наявності у них
нотаріально завіреної довіреності від батьків за зразком,
встановленим Законодавством України.
3. У випадку навмисного нанесення дитиною збитку майну
табора, батьки дитини, або організація, яка направила її до табору,
несуть майнову відповідальність у розмірі заподіяного табору збитку.
4. Обов’язково разом з дитиною прочитайте всі пункти путівки
та документів, що додаються до неї та в яких зазначено заходи, які ми
будемо застосовувати до порушників Правил направлення дітей до
ДЗОВ "Джерело", вимог медичного відбору та існуючих у нашому
таборі правил внутрішнього розпорядку.
5. Свої взаємини з дітьми та їх батьками співробітники ДЗОВ
"Джерело"
будують на принципах довіри, взаєморозуміння і
терпимості. Просимо Вас дотримуватися цих же принципів і у
взаєминах із нами.

Контактна інформація
Дирекція ЗОГ ДЗОВ «Джерело» розташована в місті Полтава
(Україна) за адресою: вул. Спаська ,10
Телефони дирекції: (0532) 69-45-78; (095)-385-23- 88
Поштовий індекс: 36020
Електронна пошта: www.dgerelo.pl@gmail.com;
Ми в соціальних мережах: www.fecebook.com/dzherelo.tabir/.
Дзвінки на ці номери телефонів приймаються щодня з
понеділка по п’ятницю з 09:00 до 12:00 і з 13:00 до 17:00. Дзвінки до
адміністрації підчас перебування Вашої дитини в таборі приймаються
щодня з 09:00 по 18:00.
ДУЖЕ ВАЖЛИВО!!! Дзвонити потрібно ТІЛЬКИ у
вказаний вище час. Це обумовлено режимом дня нашого табору.
УВАГА!!! Номери курінних телефонів можуть змінитися.
Нові номери будуть Вам повідомлені при прийняті дітей в табір.

З повагою, Адміністрація
Закладу об’єднання громадян
"Дитячий заклад оздоровлення
та відпочинку "Джерело"

Правила прийому дітей на відпочинок у дитячий
оздоровчий табір «Джерело»
В ЗОГ ДЗОВ «Джерело» приймаються діти віком від 7 до 17
років. Діти молодші 7 років і старше 17 років повертаються по
місцю проживання з супроводжуючими за рахунок тих, хто придбав
путівку. Оплата за путівку поверненню не підлягає. Прийом дітей
здійснюється тільки після оплати.
Оплата проводиться за
безготівковим або готівковим розрахункам. Перед прибуттям в табір
діти повинні пройти медичний огляд за місцем проживання та надати
при заїзді в табір медичну довідку форми №79/о, що є невід'ємною
частиною даної путівки.
Діти, що прямують до табору не централізовано, повинні бути
доставлені в табір не пізніше 16 години дня початку табірної зміни.
У разі, якщо з яких-небудь причин, дитина буде доставлена до
дитячого оздоровчого табору «Джерело» пізніше зазначеного
терміну, батьки або уповноважена ними особа зобов'язані за добу до
моменту приїзду дитини повідомити адміністрації вік, стать і номер
путівки дитини, орієнтовний час прибуття в табір, а також можливі
побажання по оформленню його (її) в той чи інший загін. У разі
недотримання цього правила батьками адміністрація «Джерела»
залишає за собою право не прийняти дитину в табір.
Адміністрація залишає за собою право не прийняти до
табору дитини в разі не заповнення батьками необхідних для
заповнення документів, які є невід'ємною частиною путівки.
Всі діти після приїзду до дитячого оздоровчого табору
«Джерело» проходять медичний контроль.
Ті з них, кому
протипоказано даний напрямок відпочинку та незадовільний стан
здоров'я, а також не мають медичної карти і заповненої путівки,
повертаються назад з супроводжуючим за рахунок організацій, які
направили їх до дитячого оздоровчого табору «Джерело» з

повідомленням на адресу медичного закладу, яка заповнила медичну
карту.
У випадку дострокового виїзду дітей з ЗОГ ДЗОВ
«Джерело», решта суми грошей від вартості путівки поверненню
не підлягає.
Сума коштів, що виділяється дітям на кишенькові витрати,
визначається батьками самостійно.
Типові витрати придбання
сувенірів, відвідування дитячого кафе, магазину.
У Дитячому оздоровчому таборі «Джерело» визначено
правила, які забезпечують охорону життя і здоров'я ваших дітей.
Кожна дитина, замічена при спробі крадіжки,
в курінні,
вживанні алкоголю, заборонених медичних препаратів або
наркотиків, а також дитина з емоційними, психологічними або
поведінковими проблемами, які ставлять під загрозу зриву
виконання програми зміни і шкодять оточуючим і йому особисто,
буде негайно відправлений до місця проживання без повернення
оплаченої суми за перебування в супроводі відповідального
співробітника табору, причому оплата вартості зворотної дороги
дитини, проїзду і витрат на відрядження супроводжуючої особи тощо
відбувається за кошти батьків, або організації що придбала путівку в
дитячий оздоровчий табір «Джерело». У разі, якщо дитина залишає
територію табору до закінчення оплаченого строку перебування, за
власною ініціативою, або за ініціативою батьків, а також в разі не
заїзду дитини в табір, часткове, а тим більше повне, повернення
коштів не проводиться.
У разі умисного нанесення дитиною шкоди майну табору,
батьки дитини, або організація, яка направила цю дитину в табір,
несуть матеріальну відповідальність у розмірі заподіяної табору
шкоди.

Перелік послуг,
що входять у вартість путівки
дитячого оздоровчого табору «Джерело»
ПРОЖИВАННЯ
 Проживання в п'ятимісних кімнатах в капітальних
корпусах зі зручностями на поверсі.
 Забезпечення постільною білизною.
 Послуга надання місць для проживання сертифікована.
ХАРЧУВАННЯ
 П'ятиразове, харчування відповідно норм для дітей в
заміських дитячих оздоровчих закладах.
 Послуга надання харчування сертифікована.
МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
 Цілодобове медичне обслуговування, при необхідності
з амбулаторним і стаціонарним лікуванням.
ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І СУПУТНІ ЇЙ ЗАХОДИ
 Організація різноманітних пізнавальних, творчих,
розважальних програм, орієнтованих на дітей.
 Заняття в гуртках, студіях і творчих майстернях.
 Організація музичних і танцювальних занять, творчих
конкурсів, дискотек.
 Перегляд відеофільмів і кінопрограм.
 Користування бібліотекою табору.
 Організація видовищних заходів: відкриттів і закриттів
табірних змін, концертних, ігрових програм.
ОЗДОРОВЛЕННЯ І СПОРТ
 Відвідування пляжу табору з оздоровчим режимом
пляжних процедур. Медичне забезпечення пляжних
процедур.



Організація спортивних занять і змагань із
забезпеченням безпеки їх проведення, під медичним
контролем.
 Користування пляжним і спортивним інвентарем.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 Забезпечення творчої діяльності дітей матеріальнотехнічними засобами.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ
 Забезпечення громадського порядку та охорони
життєдіяльності дітей на території ЗОГ ДЗОВ
«Джерело».

Вимого медичного відбору при направленні дитини на
відпочинок в ЗОГ ДЗОВ «Джерело»
1. Медична карта заповнюється лікарем-педіатром або лікарем
підліткового кабінету з комплексною оцінкою стану здоров'я дитини.
2. Всі діти по приїзді до ЗОГ ДЗОВ «Джерело» проходять
медичний огляд, ті з них, кому протипоказано направлення за станом
здоров'я, а також не мають повністю оформленої медичної карти
ПОВЕРТАЮТЬСЯ НАЗАД з супроводжуючими за рахунок
організації або особи, які направили їх в ЗОГ ДЗОВ « Джерело» з
повідомленням на адресу медичного закладу, яка заповнила медичну
карту.
3. Діти повинні бути щеплені за віком і з урахуванням
епідеміологічної ситуації проживання.
4. Протипоказаннями для направлення до дитячого оздоровчого
таборі «Джерело» є:
 всі захворювання в гострому періоді;
 всі форми туберкульозу різних органів і систем;
 ревматизм в активній формі, не знятий з диспансерного
обліку;
 набуті і вроджені пороки серця і судин, в тому числі
оперовані;
 гіпертонічна хвороба;
 захворювання крові та кровотворних органів;
 епілепсія, інші судорожні припадки та їх еквіваленти;
 гострі психічні захворювання і реактивні стани;
 бронхоектатична хвороба, бронхіальна астма;
 виразкова хвороба шлунка і 12-палої кишки;
 гострий нефрит, пієлонефрит - не раніше 5 років після
стихання гострого процесу, хронічний нефрит, нирковокам'яна хвороба, вроджені аномалії нирок, що
супроводжуються порушенням їх функції;
 цукровий діабет, тиреотоксикоз;



всі заразні, паразитарні захворювання шкіри (педикульоз,
короста, грибкові ураження тощо.).
5. При направленні реконвалесцентів після інфекційних
захворювань керуватися відповідними наказами Міністерства
охорони здоров'я.
6. Особи, які потребують санації зубів повинні це зробити до
заїзду в табір.
7. Діти, уражені педикульозом, повинні пройти санобробку.
8. Якщо дитина залишає дитячий оздоровчий табір «Джерело» в
терміни сплаченого перебування, повернення грошей немає (виняток
становлять випадки, коли є завірений лікарем висновок про
необхідність оперативного втручання).
9. Якщо дитині необхідно за курсом лікування приймати будьякі медичні препарати, що знаходяться у дитини, Вам необхідно
письмово повідомити про це лікаря табору, зробивши позначку в
медичній карті дитини в графі «Додаткова медична інформація».
10. Лікування загострень хронічних захворювань, які є
протипоказанням для направлення дитини до дитячого оздоровчого
табору «Джерело» і не зазначених у медичній карті дитини,
проводиться за рахунок батьків, опікунів або організацій, які
направили дитину на відпочинок.
УВАГА!!!
Купуючи путівку Ви підтверджуєте, що
ознайомилися з вимогами медичного відбору і правилами
направлення дітей в дитячий оздоровчий табір «Джерело» і
стверджуєте, що Ваша дитина не має обмежень для перебування в
дитячому оздоровчому таборі «Джерело».

