
Перелік документів, які повинна мати 
дитина для участі в табірній зміні:

• путівка в табір;
• копія свідоцтва про народження;
• медична довідка форми № 079/0;
• довідка про щеплення формою 063-о;
• довідка про епідеміологічне оточення.
  
Увага! В разі відсутності хоча б одного з документів, дитину можуть не прийняти в табір.
    
Що необхідно взяти дитині в табір?  
• Футболки та майки; 
• тепла кофта;
• хлопчику шорти, дівчинці спідниці, шорти та літні сарафани;
• джинси (для прохолодної погоди);
• щоденну нижню білизну, плюс пара додаткових;
• щоденні шкарпетки, плюс одна або дві додаткові пари;
• взуття (не купуйте нове, взуття має бути зручним);
• святковий одяг для заходів та дискотек;
• форма для занять на гуртках;
• купальник дівчинці і плавки хлопчикові;
• головний убір від сонця;
• взуття для душу та пляжу;
• одяг для сну.
• парасолька або дощовик.
• сидушка туристична.
• кишенькові гроші, але небагато.
• засоби гігієни: рушники для ванни і для пляжу; шампунь і мило (краще рідке, більш  
  гігієнічно); мочалка; зубна щітка та зубна паста; гребінець; сонцезахисний крем; хустки  
  (краще одноразові); дезодорант; предмети особистої гігієни для дівчаток.
• засіб від комах.
   
Що не рекомендується брати з собою в табір?  
• Велику суму грошей.
• цінні речі, які було б дуже шкода зламати або втратити (електронна книга, планшет,  
   ноутбук, ювелірні вироби і т.д.).
• дорогий мобільний телефон.
• продукти харчування, що швидко псуються та напої.
• засоби від комарів.
• медичні засоби (є стаціонарний медпункт). Якщо дитина потребує якихось особливих 
  меди каментів,обов’язково попередьте про це організаторів. Якщо Ваша дитина  
  повинна прийма ти протягом зміни ліки на регулярній основі, їх необхідно передати 
  лікарю, що проводить огляд при відправці. У разі, якщо у вашої дитини є серйозна 
  алергія на якийсь продукт або інгредієнт, також повідомте про це вихователя.
 
Що категорично заборонено брати з собою в табір?  
• наркотики.
• спиртні напої (включаючи слабоалкогольні).
• тютюнові вироби.
• будь-яку піротехніку (петарди, хлопавки і т.д.).
• ножі, рогатки і т.д. 

У разі виявлення у дитини вищеперелічених предметів вона буде достроково 
відрахована з табору без відшкодування вартості путівки . Якщо ж у дитини 
будуть виявлені наркотичні речовини, справу буде передано до міліції.


