Додаток 2
до наказу начальника Управління у
справах сім’ї, молоді та спорту
облдержадміністрації
від _______________ № __________
Для закладу
Згода № _______
закладу, що підтверджує його можливість
забезпечити дитину послугами з оздоровлення та відпочинку
від _________ __________ 20___ року
П.І.Б. (батьків,осіб,що їх замінюють) _______________________________________________
Контактний телефон батьків,осіб,що їх замінюють __________________________________
П.І.Б. (дитини) ___________________________________________________________________
Місце проживання дитини________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Орган виконавчої влади до якого планується звернення за відшкодуванням
(райдержадміністрація, виконавчий комітет міської ради, об’єднана територіальна
громада) ________________________________________________________________________
Вік дитини____________ Школа ___________________________________________________
Клас______________
Зміна № _____ ( з _______ по ________ 20___ року)
Загальна вартість путівки згідно віку ______________________________________________
--------------------------------------------------------------------(лінія розриву)

Для батьків
Згода № _______
закладу, що підтверджує його можливість
забезпечити дитину послугами з оздоровлення та відпочинку
від _________ __________ 20___ року
Адміністрація Полтавського обласного дитячого оздоровчого центур «Маяк»
(повна назва закладу згідно статуту/положення)

повідомляє про свою згоду прийняти дитину
_________________________________________________________________________________
(ім’я та прізвище дитини)

та бере на себе забов’язання надати їй послуги з оздоровлення та відпочинку протягом ______
зміни (з ______ ______ по ______ ______ 2018 року) у разі її прибуття до закладу у день
початку
зміни _____ _____ 2018 року на перебування у ньому протягом 21
дня. Прийом дитини до закладу здійснюється лише при наявності відповідно оформленої
медичної довідки встановленого зразка, копії свідоцтва про народження дитини та
підтвердження здійснення батьківської оплати.
У зв’язку з тим, що вік дитини, на момент початку зазначеної зміни, становить ____
років, повна вартість путівки для неї складає ___________________грн. _____коп.
Керівник закладу ___________________________________
(назва закладу)

_____________
(підпис)---

--------------------------------------------------------------------(лінія розриву)

Залишається у батьків
Реквізити закладу для здійснення батьківської доплати
Отримувач : ПО дитячий оздоровчий центр «Маяк»
р/р ДЗОВ :31554222146178 в ГУДКСУ у Полт.обл.
Код ЄДРПОУ: 26435155
МФО : 831019

Шановні батьки!
У Вас в руках згода дитячого оздоровчого центру «Маяк», що знаходиться в с.
Головач Полтавського району та підтверджує можливість забезпечити вашу
дитину послугами з оздоровлення та відпочинку.
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Ви можете:
Самостійно заповнити пусті графи у згоді;
Попередньо зателефонувати в наш офіс за телефонами:
(0532)56-06-13; (0532)69-07-82; (066)445-67-46;
Дізнатись вартість путівки(зараз повна вартість становить: діти віком 7 до
10 років(включно) – 5460,00грн; діти віком від 11- 17 років(включно)5670,00грн);
Звернутися до органу виконавчої влади за місцем проживання (районна
державна адміністрації, ОТГ; сільська рада…) із згодою, отримати
підтвердження про часткове відшкодування вартості путівки, верхню
частину згоди залишити у себе;
Проплатити батьківську доплату, отримати квитанцію про оплату;
Заповнити запрошення і приїхати у табір «Маяк».
З собою мати:
- верхню частину згоди; підтвердження органу виконавчої влади про
часткову оплату; квитанцію про батьківську оплату (або копію
квитанції).
I зміна з 01.06. по 21.06.2018року
II зміна з 23.06. по 13.07.2018року
III зміна з 15.07. по 04.08.2018року.

Місце щасливого відпочинку - ДОЦ «Маяк»

