
 

Пам'ятка для батьків, 
які відправляють дитину в літній табір 

Список речей 

Цей список даний для орієнтиру.  

Радимо взяти з собою: 
буденні, спортивні і святкові речі (для Богослужіння), якщо є вишиванка то рекомендуємо 

взяти.  Не забудьте одяг для дощу і для спеки. Діти самі можуть збирати речі, але добре 

було б узгодити з ними список речей. 

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.); 

 Головні убори (не чорні) (2-3 шт.); 

 відкрите взуття. 

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) 

Примітка! Прохання не давати в табір такі речі: плеєр, магнітофон, цінні прикраси, сірники, 

запальнички, дорогі мобільні телефони, лікарські засоби якщо вони не прописані лікарем, а 

також проконтролювати відсутність цигарок та алкоголю. 

 Документи,  

 які повинна мати дитина для прийому в табір 

 Свідоцтва про народження 

 Путівку 

 Медичну довідку (форма № 079/о ) 

 (обов’язково має бути довідка про епідоточення,  довідка про щеплення, якщо не 

має щеплення від правцю, то має бути довідка від фтизіатра ) 

 Шановні батьки! 

 Просимо попередити ваших дітей про те, що в таборі діє розпорядок дня, якому 

мають слідувати всі учасники. Згідно з розпорядком передбачено час для ігор, 

творчої роботи, спорту, сну, гігієнічних процедур, також передбачено вільний час 

для, того щоб поспілкуватися по телефону, проте, згідно з вимогами пожежної 

охорони, розетки у дитячих кімнатах відсутні, відповідно можливість заряджати 

телефон є обмеженою (не більше двох разів на тиждень). 

   



 

 


