Правила поведінки в дитячому спортивно-оздоровчому таборі "ПЕТРОС"

Шановні батьки найкращих у світі дітей!
Ми щасливі, що незабаром зустрінемо Вашу дитину в нашому таборі. Ми
ретельно готувалися до зустрічі і зробимо все, щоб подарувати Вашій дитині
комфортне, цікаве, веселе й незабутнє Літо.
1. Позитив. Налаштуйтесь на позитив та хороший настрій. Радість
повноцінного дитинства є основою успішної особистості.
2. Взаємоповага і толерантність. Діти повинні шанобливо ставитися як до
дорослих - персоналу табору, так і до своїх товаришів, не створювати
конфліктних ситуацій . Категорично забороняється використання
непристойних, лайливих слів і виразів, образливих фраз і висловлювань.
Також діти повинні шанобливо ставитися до будь-якого чужого майна, в
тому числі - до майна табору. Взаємовідносини між усіма учасниками табору
ґрунтуються на принципах рівності, толерантності, терпимості і
безконфліктного співіснування.
3. Дисципліна. Батьки дають згоду на те, що за порушення основних правил
дисципліни дитина може бути виключена з табору.
У таборі суворо заборонено:
1. Порушення правил пожежної безпеки
2. вживання спиртних напоїв, наркотичних засобів чи сигарет або їх
розповсюдження на території табору;
3. псування майна чи інвентарю, що належить табору;
4. систематичне порушення розпорядку дня та правил поведінки;
5. систематичне невиконання вимог персоналу.
6. грубість та хуліганство, вживання нецензурної лексики;
7. вихід за територію табору без дозволу директора табору.
Порушення хоча б однієї з цих заборон може призвести до виключення
дитини з табору без повернення невикористаних грошових коштів. У цьому
випадку на батьків покладаються усі витрати, пов’язані із доставкою дитини
додому. Факт порушення, через яке дитина виключається з табору,
фіксується актом за участю чергового працівника поліції.
4. Побутові умови та поселення. Діти, які прибули в табір, розселяються на
розсуд адміністрації табору, з урахуванням побажання дітей. Розселення

проводиться роздільно - хлопчики і дівчатка. Основний принцип - віковий:
різниця у віці не повинна перевищувати 2 роки, максимум - 3.
5. Огляд речей. При поселенні вихователями та медпрацівниками табору
буде проведений огляд багажу і особистих речей прибулих дітей. Предмети,
які заборонені в таборі, при поселенні будуть вилучені: продукти будуть
утилізовані (крім запакованих та тих, що мають прийнятні терміни
придатності) або по можливості - передані батькам; запаковані продукти
будуть повернуті після закінчення зміни. Сигарети, алкогольне напої, а
також речовини, що мають наркотичний вплив, будуть вилучені і знищені
безповоротно; також виявлення сигарет, алкоголю і наркотиків при поселенні
можуть стати підставою для відмови в прийнятті дитини до табору без
повернення грошових коштів за путівку.
6. Особиста гігієна. Обов’язковою є процедура ранішньої та вечірньої
гігієни щодня.
7. Медичне обслуговування. У нашому таборі обладнано медпункт, який
працює цілодобово. Медпункт укомплектований усіма засобами медичної
допомоги, передбаченими законодавством для стаціонарних заміських
дитячих таборів. Протягом перебування дитини у таборі забороняється
зберігання ліків у кімнатах.
8. Особливості дитини. У разі, якщо дитина має будь яке хронічне
захворювання, алергії чи інші особливості, що стосуються здоров’я, батьки
зобов’язані попередити про це персонал табору.
9. Харчування. У нашому таборі забезпечується чотирьохразове харчування.
За бажанням діти завжди можуть отримати добавки. Ми забезпечуємо
індивідуальний підхід до харчування дітей.
10. Відвідування дітей. Будь-ласка, плануйте відвідування Вашої дитини у
батьківські дні – суботу або неділю. Увага! Якщо дорослий, який привіз
дитину у табір, письмово повідомив вихователя загону про те, кому
заборонено відвідувати дитину, то особа, про яку повідомлено, допускатись
до відвідування дитини не буде.
11. Мобільні телефони. Телефони використовуватимуться в обмежений час
з 14.00 до 16.00 (протягом тихої години) та з 19.00 до 20.00 (після вечері і до
початку дискотеки або перегляду фільму). В інший час, в разі крайньої
необхідності, батьки можуть зв'язуватися з вихователем, номер телефону
якого (якої) буде наданий їм у перший день перебування дитини в таборі.

12. Примірний розпорядок дня
08.30 Підйом
08.40 Ранкові гігієнічні процедури
09.00 Ранкова гімнастика
09.15 - Ранковий збір
09.30 Сніданок
10.00 Туристичні прогулянки, спортивні ігри, екскурсії, робота в загонах
13.30 Обід
14.00 Тиха година (Сієста – вільний час)
16.30 Підвечірок
17.00 – командна та гурткова робота.
19.30 Вечеря
20.00 Шоу програма
21.30 Вечірня гігієна для дітей 7-9 років
22.00 Відбій для дітей 7-9 років
21.00 дискотека для дітей 10-16 років
22.00 Вечірня гігієна для дітей 10-16 років
22.30 Відбій для дітей 10-16 років

