
 

 
 

 Де ми знаходимось? 
 
Полтавська область, 
Новосанжарський район, 
с. Клюсівка 
пров. Сонячний, 9 

Як до нас потрапити? 
 
Ми знаходимось в 30 км від Полтави, в 
круменчуцькому напрямку. 

 
 

БЕЗПЕКА 
 

Здоров’я 
 
З метою застереження харчових 
отруєнь, прохання не привозити 
до табору будь-які продукти 
харчування, окрім фруктів. Але 
враховуйте те, що корпус не 
призначений для зберігання 
продуктів. 

Охорона 
 

За безпекою на території табору 
слідкує приватна служба 
охорони, жодна стороння особа 
на зможе потрапити на 
територію табору ABC Camp. 
Для відвідування табору 
необхідно мати при собі 
документи що засвідчують Вашу 
особу (паспорт, водійське 
посвідчення) 

Медицина 
 

На території бази ABC Camp 
також цілодобово знаходиться 
кваліфікований медичний 
працівник. При погіршенні стану 
здоров’я дитина повинна 
сповістити про це доктора, або 
дорослих, які знаходяться поряд 
у будь-який час доби. 

 
 

Під час перебування  
у таборі 

Батьки можуть забрати дитину з території табору на деякий час, попередньо 
підписавши угоду на ім’я директора табору про те, що дитина переходить 
під їх повну відповідальність  

 
 

СПИСОК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ У ДЕНЬ ЗАЇЗДУ 
❏ Копія свідоцтва про народження 
❏ Копія паспорту та коду ІПН одного з батьків (бажано платника) 
❏ Путівка, підписана дитиною та батьками 
❏ Договір із заповненою останньою сторінкою, та підписаний представником дитини. 
❏ Медична форма № 079-У, із вказаною інформацією про перенесені захворювання, усіх 

зроблених щепленнях, виписка про епідеміологічне оточення (“не знаходився в контакті з 
інфекційними хворими), відмітка про відсутність педикульозу. Справка повинна бути 
завірена підписом доктора та печаткою поліклініки. Медична справка оформлюється у 
педіатра за 3-4 дні до заїзду в ABC Camp. 

 

 



 

 
 

ТЕХНІКА ➔ Мобільний телефон 
*батьки мають право знати, що відбувається з їх дитиною! Але не ображайтесь, якщо дитина інколи не буде відповідати 
- в цей час він/вона може бути зайнята програмою, або виступати на сцені.  

➔ Ноутбук з відповідними характеристиками (для програми IT-Club) 
 
* вся техніка не обов’язкова, а тільки якщо Ви вважаєте це необхідним. 

 

ОДЯГ 
➔ зручний повсякденний одяг (шорти, футболки, 

майки, спідниці і т.п.) 
➔ спортивний костюм 
➔ панамка або бейсболка 
➔ святковий одяг для вечорів відпочинку та 

дискотек 
➔ купальний костюм/плавки 
➔ змінна білизна 
➔ шкарпетки 
➔ піжама, нічна сорочка 
➔ теплий светр 
➔ вітровка або дощовик на випадок дощу 

ЗАСОБИ ГІГІЄНИ 
➔ зубна паста і щітка в футлярі 
➔ рідке мило (або мило в футлярі) 
➔ мочалка 
➔ гель для душу і шампунь 
➔ гребінець для волосся 
➔ рушник банний 
➔ носові хустинки (одноразові) 
➔ манікюрні ножиці 
➔ крем проти обвітрення 
➔ гігієнічні засоби для дівчат 

 

ВЗУТТЯ 
➔ зручне повсякденне взуття 
➔ кросівки 
➔ кімнатні капці 
➔ взуття для дощової та холодної погоди 

МЕДИКАМЕНТИ 
➔ препарати, які потрібно приймати щоденно з 

інструкціями щодо прийому (якщо є) 
➔ якщо є вірогідність загострення хронічних 

захворювань, медикаменти, які треба приймати 
під час загострення з інструкціями щодо 
прийому (якщо є такі захворювання) 

УВАГА!!! Прання передбачене один раз на тиждень. Весь одяг повинен бути маркований. 

 
 

✘ табачні вироби 
✘ електронні сигарети 
✘ алкогольні напої 

✘ наркотики 
✘ колючо-ріжучі предмети 
✘ піротехнічні засоби 

✘ дуже дорогі речі та прикраси 
✘ ігрові приставки 
✘ ПОГАНИЙ НАСТРІЙ! 

 

НАШІ КОНТАКТИ 
 

(067) 577 80 83 
 
(095) 551 89 12 
 

  ШАНОВНІ БАТЬКИ!!! 
 
Якщо в пам’ятці Ви не знайшли інформацію, що Вас 
цікавить або вона представлена у недостатньому обсязі, 
будь ласка, зверніться з питаннями в наш офіс. 

 

 

*щодо загублених речей на території табору адміністрація не несе відповідальності 
celyn.abc.camp3@gmail.com 
celyn-abc-camp.com 
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