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Матусям й татусям, бабусям і дідусям, дядькам і тітонькам та іншім родичам!  

Шановні матусі й татусі, бабусі і дідусі, дядьки і тітки та інші родичі, що відправляють дітей у табір!  

Ми, команда Дитячого табору «Європейський табір», вітаємо Вас!  

Ми створили табори «Джерела толерантності» в Україні, Молдові та Грузії, що відбуєваться з 2002 
року. 2015 року ми створили та вперше провели «Європейський табір».  

Наша задача – щоб відпочинок Вашої дитини у таборі був приємним та корисним!  

Для того, щоб Вашій дитині було легко та приємно жити у нашому таборі, який стане і її табором, 
просимо Вас звернути увагу на наші рекомендації, які створені на базі багаторічного досвіду наших 
таборів та інших дитячих таборів. Будь-ласка, доведіть до відома Вашої дитини наші рекомендації. Ми, в 
свою чергу, у перший же день роботи також ознайомимо дітей з правилами та особливостями нашого 
табору.  

Місце проведення  

Наш табір проходитиме у пансіонаті «Славський», у мальовничому смт. Славське, Львівської 
області у серці Українських Карпат.  

Адреса: Львівська обл., Сколівський р-н, смт. Славське, вул. Устіяновича, 35. Докладніше 
про пансіонат – на сайті www.slavsk.com.ua  

Наша команда  

На кожній команді працює троє тренерів_ок, які пройшли підготовку на спеціальних семінарах. 
Щонайменше двоє з тренерів_ок кожної команди мають досвід роботи у наших таборах. Хоча б один з 
тренерів_ок загону – чоловік.  

Тренери_ки мешкають у тих же корпусах, що й діти. Кімнати тренерів_ок розташовані поруч з 
дитячими.  

До тренера_ки можна звернутися з будь-якого питання у будь-який час!  

У таборі також працюють лікар_ка, професійний_а психолог_иня, хореографка, ді-джей_ка, 
спортивний_а керівник_ця, фотограф_ка тощо. Всі співробітники пройшли спеціальну підготовку для 
роботи з дітьми у таборах.  

Територія пансіонату охороняється.  

Програма табору  

Табір працює за новітньою авторською методикою «Занурення у європейські цінності».  

В програмі нашого табору провідне місце посідають заняття, присвячені європейським цінностям. 
Діти занурюються у світ європейських цінностей через активну участь у демократичних процедурах 
(обрання та участь у самоврядуванні), соціальної відповідальності, екологічно обґрунтованого підходу 
(«День екології»), культури Європи («День культур») тощо.  

У таборі працюють гуртки, проводяться майстер-класи (в тому числі ті, які проводять самі діти), є 
спортивні змагання.  

Зверніть увагу: Обов’язково попередьте адміністрацію табору якщо у Вашої дитини є 

обмеження щодо занять спортом!  

Планується проведення екскурсії до м. Львів.  

Зверніть увагу: Адміністрація табору може не допустити до екскурсії дитину, якщо у неї немає 

головного убору та зручного взуття!  

Розклад дня складається з урахуванням санітарно-гігієнічних норм, місцевих умов та програми 
табору.  

Медичне обслуговування  

У таборі цілодобово працює штатний_а лікар_ка табору. Є повністю укомплектована аптечка з 
основними медичними засобами. У разі необхідності ми звертаємось до районної поліклініки.  

 Якщо дитина погано себе почуває, вона повинна негайно звернутися до тренера_ки своєї команди 
або до іншого найближчого співробітника_ці табору. Будь ласка, попередьте дітей, щоб вони не приймали 
ліки самостійно, без консультації лікаря!  

Зверніть увагу: Обов’язково попередьте адміністрацію табору про хронічні хвороби та алергії. 

Якщо Ваша дитина постійно приймає які-небудь ліки – обов’язково попередьте про це 

адміністрацію табору!  

http://www.slavsk.com.ua/
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Зверніть увагу: Ми не маємо права приймати у табір дитину без належним чином оформлених 

медичних довідок! При відсутності довідок ми будемо вимушені відправити дитину додому!  

НЕ ЗАБУДЬТЕ ДАТИ ДИТИНІ   

(Зверніть увагу – це список лише мінімально необхідних речей!) 

 Одяг:  

Достатню кількість футболок, сорочок тощо, білизну (не менше 5 пар), шкарпеток (не менше 5 пар).  

Шорти або бриджі.  

Штани або джинси (щонайменше 2 пари).  

Теплі речі (щонайменше 2 одиниці).  

Дощовик або іншу одежу, що не промокає.  

Нарядний одяг для участі у вечірніх заходах.  

Спортивний одяг.  

Плавки для хлопців, купальник – для дівчат.  

Головний убір (панаму, бандану, бейсболку тощо).  

Взуття (не менше однієї пари кожного типу):  

Спортивне взуття (кросівки, кеди).  

Туфлі.  

Сандалії, босоніжки тощо.  

Засоби гігієни:  

Мило (у мильниці), зубну щітку (у футлярі), зубну пасту, шампунь. Мочалку.  

Дезодорант.  

Окуляри від сонця.  

Бритву та засоби для гоління (для юнаків).  

Засоби особистої гігієни для дівчат у достатній кількості.  

Гребінець.  

Парфумерні та косметичні засоби – за бажанням.  

Рушник великий – бажано (у пансіонаті видаються малий та великий рушники). Крем 
від сонця – при підвищеній чутливості до ультрафіолету.  

Інші речі:  

За бажанням: недорогі прикраси, іграшку, книги, одяг для карнавалу або маскараду.  

Зверніть увагу: Не забудьте дати дитині ліки, які необхідні для щоденного прийому, аерозоль 

від астми, окуляри (або контактні лінзи) тощо.  

НЕ ДАВАЙТЕ ДИТИНІ  

Ножі.  

Ліки, які не призначені для щоденного прийому (нагадуємо, що у таборі є повністю укомплектована 
аптечка!).  

Їжу, яка швидко псується (м'ясо, консерви тощо).  

Ігрові консолі.  

Будь-які легкозаймисті або вибухонебезпечні предмети.  

Бажано не давати дитині  

Дорогі ювелірні прикраси.  

Дорогу апаратуру (плейєри, фотоапарати, ноутбуки, планшети, дороговартісні навушники тощо).  

Якщо ви все ж таки вирішили дати дитині цінні речі, попередьте, що за їх зберігання відповідатиме 
сама дитина.  

Зверніть увагу: Адміністрація і вихователі табору відповідальності за зниклі речі не несуть! 

Попередьте про це Вашу дитину!  

Радимо дати дитині список її речей. Також радимо помітити одяг дитини (наприклад, написати на 
ярлику маркером її прізвище).  

У нашому таборі немає камери схову, речі Вашої дитини будуть знаходитися у її кімнаті.  
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Якщо ви допомагаєте дитині пакувати речі, потурбуйтесь про певний запас місця у сумці – 
пакуватися для поїздки до дому дитина буде сама. Бажано дати дитині сумку на колесах або рюкзак, адже 
нести свої речі дитина буде сама.  

Бажано не давати дитині особливо дорогий одяг та одяг, який легко псується та забруднюється; речі, 
які легко ламаються та псуються.  

 Просимо довести Правила табору до відома Вашої дитини! Тренери_ки у перший день також 
розкажуть дітям про ці правила.  

 

  

  


