
Умови прийому та перебування дитини у Дитячому таборі «Європейський табір» Дані 

умови складені з метою забезпечення безпеки та комфорту учасників_ць «Європейського табору» (далі 

– «табір») та базуються на правилах табору.  

Перелік документів, який необхідний для участі у Таборі: 

• Довідка про стан здоров’я та довідка про щеплення.   

• Заява батьків.  

• Контракт між учасником_цею та табором.   

• Оригінал чи нотаріально засвідчена копія свідоцтва про народження (для дітей до 14 

років) або паспорт (для дітей, які досягли 14 років). За правилами Укрзалізниці, ці документі 

необхідні для посадки у потяг.  

Приймання учасника_ці у табір можливий лише за наявності у неї всіх необхідних документів та 

надання всієї необхідної інформації.   

Місце проведення табору  

Пансіонат «Славський», Львівська область, Сколівський р-н, смт. Славське, вул. Устіяновича, 35, 

Інтернет-сайт пансіонату: www.slavsk.com.ua   

Умови проживання  

Учасники_ці проживатимуть у кімнатах з усіма зручностями, до 4-х осіб в одній кімнаті.  

У кімнаті проживатимуть учасники_ці однієї статі, як правило – з однієї команди. Перехід з однієї 

кімнати до іншої можливий лише з дозволу тренерів_ок відповідної команди, адміністратора_ки та/або 

директора_ки табору.  

На території табору є басейн. Відвідування басейну можливе лише за відповідних погодних умов 

у час, відведений у програмі табору і лише у тренера_ки відповідної команди або в присутності 

співробітників_ць табору. Перебування на території басейну без супроводу співробітників_ць табору 

заборонене.  

Розподіл по командах   

Учасники_ці розподіляються по командах згідно віку (у команді – учасники_ці приблизно одного 

віку) та статі (у командах пропорційна кількість дівчат та хлопців). У кожній команді – 17-23 

учасника_ці.   

Розподіл по командах відбувається заздалегідь. Перехід з однієї команди до іншої можливий 

лише з дозволу методист_ки, тренерів_ок відповідних команд табору, за необхідності, з дозволу 

директора_ки, при умові збереження кількісного складу команд. Адміністрація табору не може 

гарантувати, що побажання учасників_ць про перехід з однієї команди до іншої будуть виконані.   

Співробітники табору  

З кожною командою постійно працюють три тренери_ки. Щонайменше один з тренерів – чоловік.  

Також у таборі працюють директор_ка, лікар_ка, адміністратор_ка, психолог_иня, методист_ка, 

спортивний_а керівни_ця, хореограф_ка, учасники_ці креативної групи, ді-джей_ка тощо.  

Всі співробітники_ці табору пройшли спеціальну підготовку для роботи з дітьми у таборах.  

Безпека  

На території пансіонату «Славський» постійно проводяться дитячі та підліткові табори, тому 

територія пристосована для учасників_ці.  

Територія табору охороняється, сторонні особи на територію не допускаються.  

Територія табору заздалегідь перевіряється на предмет відповідності нормам безпеки.  

Вихід учасника_ці за територію табору допускається лише у супроводі співробітників_ць табору 

із дозволу тренера_ки його_її команди.  

Кімнати тренерів_ок знаходяться у тій же будівлі, що й кімнати учасників_ць. Всім 

учасникам_цям повідомляють номери телефонів їхніх тренерів_ок. Учасник_ця може звернутися до 

тренера_ки цілодобово. Всі учасники_ці проходять інструктаж з техніки безпеки.  

Харчування  

Учасники_ці отримуватимуть п’ятиразове харчування: сніданок, обід, полуденок, вечеря, друга 

вечеря.   

Вживання чіпсів, сухариків, насіння, солодкої води заборонене. Адміністрація табору 

контролює лише їжу, виготовлену або придбану пансіонатом, тому для збереження здоров’я 
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учасників_ць може обмежити вживання учасниками_цями їжі, яка приготовлена або придбана 

поза межами пансіонату.   

Заборонено давати учаснику_ці їжу, яка швидко псується та/або не відповідає Умовам 

перебування дитини у таборі.     

Інформація про харчові алергії та особливості учасника_ці повинна бути внесена до медичної 

карти учасника_ці.  

Якість їжі контролюється лікарем_кою табору.  

Медичне обслуговування  

У таборі цілодобово працює штатний_а лікар_ка. Є повністю укомплектована аптечка з 

основними медичними засобами. У разі необхідності адміністрація табору направляє учасника_цю до 

місцевої лікувальної установи. У випадку хвороби учасника_ці табір забезпечує його_її харчуванням і 

медичним обслуговуванням до одужання незалежно від строку закінчення табору.  

Всі учасники_ці застраховані у разі нещасного випадку.  

Якщо учасник_ця травмувалась або погано себе почуває, вона повинна негайно звернутися до 

тренера_ки своєї команди або до іншого найближчого співробітника_ці табору. Приймати ліки без 

консультації лікаря заборонено.   

Інформація про необхідність постійного вживання дучасником_цею ліків повинна бути внесена 

до Заяви про прийняття у табір. Батьки повинні забезпечити учасника_цю ліками для постійного 

вживання на весь час перебування його_її у таборі.  

Речі, заборонені у таборі:  

У табір заборонено привозити наступні речі:  

• ножі та інші колюче-ріжучі предмети (за виключенням предметів особистої гігієни);  

• будь-які предмети, які можуть нести загрозу життю та здоров’ю;   

• легкозаймисті та вибухові речовини та засоби; 

• ліки, не призначені для щоденного вживання.  

Речі, обов’язкові в таборі  

В учасника_ці повинні бути:  

• головний убір;  

• теплі речі;  

• закрите взуття;  

• окуляри або контактні лінзи (для учасників_ць, яким вони необхідні).   

Якщо в учасника_ці немає відповідного одягу та взуття, адміністрація табору може обмежити 

його_її участь у тих заходах, які потребують відповідного одягу та взуття.  

Адміністрація табору не несе відповідальності за збереження особистих речей учасника_ці.  

Учасник_ця може здати гроші на зберігання тренеру_ці. Адміністрація табору не несе 

відповідальності за збереження грошей, які не були здані на зберігання.  

Батьки несуть відповідальність за матеріальні збитки, завдані табору та пансіонату з вини їхніх  

дітей.  

  


