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ПРАВИЛА ПЕРЕБУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ КОМПЛЕКСУ ВІДПОЧИНКУ 

 

1.1. Замовник зобов'язується забезпечити безумовне виконання визначеного для отримання послуг Учасника 

наступних невиключних вимог: 

1.1.1. Виконувати правила внутрішнього розпорядку, що діють на території комплексу відпочинку. 

1.1.2. Дбайливо ставитися до майна комплексу відпочинку. При використанні майна Учасник зобов'язаний 

дотримуватися правил його експлуатації і не порушувати правил техніки безпеки. 

1.1.3. Не використовувати протягом дня мобільні телефони, планшети, портативні ігрові системи та інше (крім 

вільного часу/для дзвінків батькам). 

1.1.4. Не піддаватися на провокації інших осіб, які можуть безпосередньо чи опосередковано заподіяти шкоду 

майну і громадянам. 

1.1.5. Не перешкоджати своїми діями дотриманню даних правил. 

1.1.6. Не виходити самостійно за територію комплексу відпочинку. 

1.1.7. Не відвідувати будь-які місця, призначені для розваг (басейн, дитячий майданчик, кінні прогулянки, будь-які 

атракціони тощо) без супроводу представника Виконавця та/або комплексу відпочинку. 

1.1.8. Дотримуватися інструктажу відповідальних осіб. 

1.1.9. Шанобливо ставитися до інших. 

1.1.10. Після відбою дотримуватися тиші, не порушувати спокій інших. 

1.1.11. Завжди залишатися культурними, не вживати нецензурних виразів. 

1.1.12. Не бавитися з дикими тваринами та не наближатися до них. 

1.1.13. Не перебувати у будь-якій споруді, окрім учбового та спального корпусів без супроводу представника 

Виконавця та/або комплексу відпочинку. 

1.1.14. Не куштувати будь-що та будь-де без дозволу відповідальної особи представника Виконавця. 

1.1.15. Не користуватися будь-якими електричними приладами (окрім особистих) у спеціально відведених для 

цього місцях. 

1.1.16. Не перебувати у зонах підвищеної напруги чи біля них без дозволу відповідальної особи від представника 

Виконавця та/або комплексу відпочинку. 

1.1.17. Суворо дотримуватись норм, правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, природоохоронних правил і 

загальних правил суспільного порядку, про які Учасника буде повідомлено представником Виконавця. 

1.1.18. Не доставляти, не зберігати, на території та у приміщеннях готельно-ресторанного комплексу будь-яку 

зброю (у тому числі ножі), вибухові речовини, небезпечні матеріали, а також сигарети, алкоголь, наркотичні 

речовини, чи матеріали, що можуть бути небезпечні для здоров'я громадян, та/чи навколишнього середовища, 

та/чи перешкоджати збереженню майна. 

1.1.19. Дбайливо ставитись до майна комплексу відпочинку, не допускати його псування, знищення тощо. 

1.1.20. Зачиняти двері, вікна, крани, вимикати світло та інші електричні прилади після використання. 

 

 

 

ВИКОНАВЕЦЬ МАЄ ПРАВО ВИДАЛИТИ УЧАСНИКА З ТЕРИТОРІЇ КОМПЛЕКСУ ВІДПОЧИНКУ У 

РАЗІ ПОРУШЕННЯ ЦИХ ПРАВИЛ БЕЗ ВІДШКОДУВАННЯ ГРОШЕЙ ТА БУДЬ-ЯКИХ КОМПЕНСАЦІЙ. 

 

 

Я (ПІБ Замовника)_______________________________________________усвідомлюю неприпустимість аморальної 

поведінки дітей в колективі і гарантую відшкодування витрат із дострокового повернення моєї дитини додому в 

разі такої необхідності. 

 

Підписуючи нижче підтверджую, що обоє батьків згодні щодо перебування дитини в таборі «DEC camp». 

 

 

 

 

Виконавець ______________________________       Замовник _____________________________ 

 

 


