
Додаток до путівки 
ТОВ «ДОЗ «Бригантина» 

 
«Дитячий оздоровчий заклад «Бригантина» - є позаміським закладом 

оздоровлення та відпочинку, в якому надається послуга із відновлення та зміцнення 
фізичного та психологічного стану дитини, організації дозвілля з використанням 
спортивних, виховних, пізнавальних і розважальних програм. 

Для забезпечення якісного та безпечного перебування та відпочинку дітей у таборі 
діють визначені ПРАВИЛА: 

1. Взаємовідносини з дітьми та батьками, працівники табору будують на принципах 
поваги, довіри, взаєморозуміння і терпимості. 

2. Рекомендується не давати дітям в табір коштовні речі, ювелірні прикраси, 
електронні вироби, коштовні телефони та інші гаджети, дорогу косметику і т.п. 
Адміністрація табору не несе відповідальність за пошкодження та втрату даних речей.  

Для забезпечення зв’язку з дитиною, під час перебування в таборі, надаються номери 
телефонів вихователів та/або рекомендується використання дитиною більш бюджетної 
моделі мобільного телефону. 

3. При прийомі дітей проводиться медичний огляд. Діти, у яких є протипоказання 
для перебування у дитячому таборі за станом здоров’я, а також, які не мають правильно 
оформленої медичної довідки за формою № 079/о, не мають щеплень згідно віку з 
урахуванням епідеміологічної ситуації, до табору не приймаються.  

Медичними протипоказанням для направлення до табору є: всі захворювання в 
гострому періоді; всі форми туберкульозу різних органів і систем; ревматизм в активному 
періоді, до зняття з диспансерного обліку; набуті та вроджені пороки серця і судин, в тому 
числі оперовані; гіпертонічна хвороба; захворювання крові і кровотворних органів; 
епілепсія, інші судомні припадки та їх еквіваленти; гострі психічні захворювання та 
реактивні стани; бронхіальна астма; виразкова хвороба шлунку та 12-перстної кишки; 
гострий нефрит, пієлонефрит,  хронічний нефрит; цукровий діабет, тиреотоксикоз і т.п. 

Діти, які потребують санацію зубів повинні пройти її перед заїздом до табору. 
4. Забороняється зберігати ліки та медичні препарати у дитини. У випадку 

необхідності регулярного прийняття дитиною ліків, препарати передаються в медпункт з 
описом застосування. 

5. Забороняється привозити в табір вибухонебезпечні предмети,  петарди, сигарети, 
електронні сигарети, сірники, запальнички, алкогольні, слабоалкогольні та енергетичні 
напої, наркотичні та токсичні речовини, колючі та ріжучі предмети. 

6. Забороняється приносити дітям наступні продукти: солодкі газовані напої, 
кондитерські вироби з кремом, ковбасні вироби; консерви рибні та м’ясні; молочні й 
кисломолочні продукти; яйця, консервовані продукти домашнього приготування; піцу та 
ін. 

7. Забороняється вживання спиртних напоїв, сигарет або їх розповсюдження; 
псування майна чи інвентарю; систематичне порушення розпорядку дня та правил 
поведінки; систематичне невиконання вимог персоналу; грубість, вживання нецензурних 
слів, дискримінація, прояви неповаги та хуліганство; крадіжки; вимагання, погрози, 
нанесення моральної або фізичної шкоди іншим дітям; самовільний вихід до річки та за 
територію табору. Порушення хоча б однієї з цих заборон може призвести до виключення 
дитини з табору без повернення невикористаних грошових коштів. 

8. У випадку пізнього заїзду або раннього виїзду дитини з табору кошти за 
невикористані дні відпочинку не повертаються. 

 
Ці Правила є додатком до путівки. 


