Правила перебування дітей в таборі « WE camp »

1. Загальні положення.
1.1. Ці правила визначають порядок перебування дитини в дитячому таборі «WE camp»
(далі табір), права і обов'язки табору щодо дитини та батьків (законних представників)
на період перебування на території Табори (терміну дії путівки).
1.2. У табір приймаються діти у віці від 6 до 10 років включно, які не мають медичних
протипоказань і готові до самообслуговування.
1.3. Прийом дітей до табору проводиться шляхом особистої передачі дитини від батьків
(законного представника) представнику табору при реєстрації на місці проведення
табору.
1.4. Прийом дітей до табору проводиться на підставі наступних документів, які
пред'являються батьками перед заїздом на реєстрацію:
а) квитанція про оплату послуги табору;
б) медична довідка (форма 079-повна) з даними про перенесені інфекційні
захворювання, з даними про профілактичні щеплення; з відміткою про відсутність
педикульозу; при наявності хронічних захворювань вказати дату останнього загострення
із зазначенням групи здоров'я, фізкультурної групи, рівнем фізичного розвитку,
обмеженнями в оздоровчих заходах і довідка про санепідоточення (за три дні до заїзду)
в) копія свідоцтва про народження;
г) індивідуальна анкета дитини і заяву, заповнена батьками;
1.5. Кожна дитина повинна усвідомлювати, що він відвідує дитячий колектив і повинен
дотримуватися правил, встановлених в цьому колективі. Відвідування дитини табору
вважається згодою дитини та її батьків на виконання правил, встановлених в дитячому
таборі.
1.6. Оплата за путівку свідчить про те, що батьки ознайомлені і згодні з правилами і
умовами табору.
2. Правила підготовки дитини до табору.
2.1. Кожен з батьків повинен підготувати свою дитину до відвідування табору:
ознайомити його з Правилами перебування дитини в таборі.
2.2. Батьки повинні налаштувати дитину на активний і колективний відпочинок в таборі.
3. Правила перебування в таборі.
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3.1. Кожна дитина має пройти інструктаж з техніки безпеки і дотримуватися всіх
встановлених в таборі правил, в тому числі правил протипожежної безпеки, правила
поведінки, при виході з території і тд.
3.2. Кожна дитина повинна дотримуватися режиму дня табору, загальні санітарногігієнічні норми.
3.3. Вихід за територію табору категорично заборонений.
3.4. Дитина може виходити за територію табору виключно з одним із працівників табору
або з батьками (представниками батьків).
3.5. У разі погіршення самопочуття дитина повинна повідомити вожатого або
адміністратора табору.
3.6. Кожна дитина зобов'язаний дбайливо ставитися до особистого майна, майна інших
дітей і майна табору. За збереження особистих речей дитина несе відповідальність
самостійно. Адміністрація не несе відповідальності за їх втрату.
3.7. Кожна дитина має дотримуватися правил поведінки в громадських місцях
(лихослів'я, моральні і фізичні образи особистості, розпалювання національної
ворожнечі не допускається).
3.8. Кожна дитина повинна дбайливо ставитися до навколишньої природи і до території
табору, дотримуватися чистоти.
3.9. Користування телефонами на заняттях та заходах заборонено. Адміністрація не
несе відповідальності за поломку і втрату засобів мобільного зв'язку та іншої техніки
дитини.
3.10 ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
•

приносити, передавати або вживати спиртні напої, тютюнові вироби, токсичні та
наркотичні речовини;
•
• зневажливо ставитися по відношенню до інших учасників табору,
застосовувати фізичну силу, вживати ненормативну лексику, займатися будь-якою
незаконною діяльністю;
•
• проявляти дискримінаційне ставлення через відмінності за віком, статтю,
національністю, віросповіданням тощо;
•
• несанкціоновано виходити за територію табору без супроводу педагогів
табору;
•
• пошкоджувати майно табору, а також майно інших дітей і дорослих, знищувати
зелені насадження, інфраструктуру;
•
• порушувати, встановлені у таборі, правила безпеки життєдіяльності;
•
• зберігати і користуватися колючими, ріжучими, вибухонебезпечними
предметами;
4. Правила відрахування дитини з табору.
4.1. Адміністрація табору має право відрахувати дитину з табору наступних причин:
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•

Грубе порушення заходів власної безпеки, порушення режиму, самовільне
залишення території табору, порушення правил пожежної безпеки, електробезпеки;
•
Крадіжка, вимагання, погрози, нанесення морального або фізичного збитку з боку
дитини по відношенню до інших дітей;
•
Нанесення значного умисного матеріального збитку табору;
•
Виявлення у дитини медичних протипоказань або хронічних захворювань,
зазначених в анкеті або медичних довідках, які можуть негативно позначитися на його
здоров'ї під час перебування в таборі.
•
Вживання спиртних напоїв (включаючи пиво), наркотичних засобів, куріння;
•
Лихослів'я, грубість з педагогами, нанесення будь-яких тілесних ушкоджень
іншим особам.
•
Вчинення дій, що несуть загрозу життю або здоров'ю людей (співробітників
табору, дітей та ін.)
•
Травми дитини, захворювання, яке можуть бути небезпечними для подальшого
перебування в таборі дитини й інших дітей.
4.2. Вожатий в присутності дитини сповіщає батьків (законного представника) про
системні порушення дитиною вищевказаних правил і попереджає про відрахування з
табору.
4.3. Відрахування проводиться при наявності актів, медичних довідок та інших
документів, що підтверджують вищевказані причини.
4.4. При відрахуванні дитини з табору компенсація невикористаних днів путівки не
проводиться.
4.5. За заподіяний збиток майну табору матеріальну відповідальність несуть батьки
дитини в установленому законом порядку.
5. Правила здійснення медичного супроводу дитини.
Дитина, що має нездужання, повинена негайно повідомити про це вожатого.
Адміністрація табору повідомляє батьків про стан дитини. За необхідністю викликається
швидка медична допомога.
6. Правила розгляду претензій.
6.1. При порушенні умов договору перебування дитини в таборі батьки вправі
звернутися з претензією до адміністрації табору в письмовому вигляді. У претензії
повинні бути вказані конкретні доводи за фактом порушення (дати, імена, фактичне дію
або бездіяльність і т.д.).
6.2. Претензії за якістю надання послуг приймаються протягом табірної зміни, і не
пізніше п'яти днів після закінчення табірної зміни.
6.3. Претензії розглядаються протягом 7 робочих днів. Відповідь надається в усній або
письмовій формі. Відповідь в письмовій формі відправляється по електронній пошті.
послуги з організації догляду та творчого розвитку дитини в дитячому таборі «WE camp»

З Правилами відвідування табору ознайомлений та погоджуюся:
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__________________________ (__________________________)

Перший день відвідування табору:
«______» _________________ 202_ р.
Офіційними засобами зв’язку зі мною слід вважати:
- Номер телефону: ________________________________________________
- Електронна адреса: ______________________________________________
Даним підписом гарантую, що акцептування Публічної пропозиції на укладення
Договору послуги з організації догляду та творчого розвитку дитини в дитячому таборі
«WE camp» здійснюється за попередньої, безумовної згоди одного послуги з
організації догляду та творчого розвитку дитини в дитячому таборі «WE camp» з
подружжя (батько, матір дитини або особа, яка їх заміняє):
__________________________ (__________________________)
Даю свою згоду на обробку та зберігання персональних даних:
__________________________ (__________________________)
Даю свою згоду на роботу з фото, відео матеріалом, де присутня моя дитина, та
використання цих матеріалів у публічному доступі (вайбер, фейсбук, інстаграм та
інше):
послуги з організації догляду та творчого розвитку дитини в дитячому таборі
«WE camp»
__________________________ (__________________________)
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