
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;

cтраховий поліс;

Довідка про епідоточення дійсна на протязі трьох днів.   

Увага! В разі відсутності хоча б одного з документів, дитину не зможуть прийняти в табір.  

ПРОТИПОКАЗИ ДО ПРИЙОМУ ДИТИНИ В ТАБІР:

всі захворювання в гострому періоді;

всі форми туберкульозу різних органов і систем; 

ревматизм в активному та міжприступному періоді, до зняття з 
диспансерного обліку;

набуті чи врожденні вади серця та судин;

гіпертонічна хвороба;

захворювання крові та кровотворних органів;

епілепсія чи інші судомні напади та їх еквіваленти;

гострі психічні захворювання та реактивні стани;

бронхіальна астма;

виразкова хвороба шлунку та 12-палої кишки;

нефрит, пієлонефрит, сечока’яна хвороба, вроджені аномалії нирок;

цукровий діабет, тиреотоксикоз;  

всі заразні, паразитарні захворювання шкіри (короста, грибкові 
захворювання, педикульоз і т. д.); 

вроджені вади розвитку легень;

бронхоектатична  хвороба;

онкологічні захворювання будь-яких органів та систем;

проблеми  опорно-рухового апарату, ДЦП;



ЩО НЕОБХІДНО ВЗЯТИ ДИТИНІ В ТАБІР?

Одяг для урочистих подій.

Спортивний одяг і взуття.

Головний убір від сонця.

Купальник (для дівчаток) або плавки (для хлопчиків).

Шкарпетки (тоненькі, теплі) і нижню білизну в достатній кількості. 

перед відправкою в табір дітям необхідно пройти огляд 
стоматолога та провести санацію ротової порожнини; 

якщо дитина потребує систематичного прийому ліків, це 
здійснюється під наглядом лікаря табору, за умови пред’явлення 
батьками офіційного призначення від лікуючого лікаря.  

при виявленні прихованого діагнозу дитини, що може призвести 
до виникнення загрозливих для життя станів, батьки зобов’язані 
негайно забрати дитину з табору, без відшкодування будь-яких 
витрат чи збитків; 

діти які потребуют специфічної (спеціальної) дієти (генетичні 
порушення обміну речовин), в табір не приймаються, в зв’язку з 
неможливістю її забезпечення, або в деяких випадках за додаткову 
плату за попереднім узгодженням з адміністрацією табору;

Підписавши даний перелік, батьки погоджуються на проведення 
медичних маніпуляцій та ін’єкцій  згідно нормативних документів 
МОЗ України.  

У випадку виявлення у день заїзду дитини хворої або такої, що за 
медичними показниками не може перебувати в дитячому таборі, 
керівництво табору зберігає за собою  право відмовити у прийнятті її 
без відшкодування будь-яких витрат чи збитків. 

Якщо дитину в табір привозить перевізник, за наявність всіх медичних 
документів відповідає супроводжуюча особа, якщо дитині відмовлено 
в прийнятті до табору, супроводжуючий повинен доставти її батькам.  

Згідно чинного законодавства, всі діти при заїзді в дитячий табір 
проходять обов'язковий медичний огляд на наявність педикульозу та 
корости, тому волосся у дитини повинно бути в розплетеному вигляді.  

Одяг і взуття по сезону (штани – 2 пари, шорти), включаючи теплі 
речі (байка, светр із високим коміром, куртка з капюшоном – 
ввечері буває прохолодно).

Взуття (туристичні вологостійкі черевики або гумові чобітки, 
кросівки шкіряні на товстій підошві, тапочки гумові для душу).



Засоби особистої гігієни: мило для рук, мило для прання, зубна 
паста, зубна щітка, шампунь, хусточки (краще одноразові), дезодорант.

Предмети особистої гігієни для дівчаток.

Кишенькові гроші, але небагато.

Сценічні костюми, реквізити та музичні інструменти, якщо вони не 
великі за об’ємом та масою (дитина матиме змогу реалізувати свої 
таланти впродовж зміни).

Парасолька або дощовик.

Сидушка туристична.  

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. 

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.).

Медичні засоби (є стаціонарний медпункт). Якщо дитина потребує 
якихось особливих медикаментів,обов’язково попередьте про це 
організаторів. Якщо Ваша дитина повинна приймати протягом зміни 
ліки на регулярній основі, їх необхідно передати лікарю, що проводить 
огляд при відправці.

Мобільний телефон.

Продукти харчування, що швидко псуються та напої.

Засоби від комарів (на ТК «Буковель» немає комарів).  

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.   



ХАРЧУВАННЯ:                          діти харчуються 5 разів на день: сніданок, обід, полуденок, 
вечеря, друга вечеря – збалансоване харчування згідно нормативних 
стандартів  харчування дітей у таборі, програма харчування узгоджується 
та завіряється відповідним контролюючим органом. Харчування дитини 
в день приїзду у табір розпочинається з обіду. У день закінчення таборової 
зміни дітям надається тільки сніданок. У випадках, коли батьки не 
встигають забрати дитину із табору після 12:00, обід та вечеря оплачуються 
додатково у закладах харчування.  




