
   ДОДАТОК №1  
   до Договору  від «___» ______________ 20____року 

              на туристичне обслуговування _______________ 
                                                                                         (ПІБ дитини)                           

 «Правила внутрішнього розпорядку» 
Перебуваючи на відпочинку за програмами «Я Лідер» і «Літо з англійською», кожен відпочиваючий 
Повинен:  
- дотримуватися внутрішнього розпорядку  дня; 
- брати активну участь у всіх спортивно-розважальних заходах; 
- дотримуватися правил особистої гігієни; 
- дбайливо ставитися до навколишньої природи і історичних пам`ятників; 
- у разі захворювання негайно звертатися до медпрацівників; 
- виконувати вимоги вчителів (вихователів); 
- дотримуватися правил особистої безпеки; 
- в разі виникнення надзвичайної ситуації негайно повідомити вихователю; 
- не допускати псування майна закладу відвідування; 
Дозволяється: 
- розпоряджатися вільним від заходів часом на власний розсуд, не порушуючи правил внутрішнього розпорядку; 
- проявляти ініціативу в проведенні культурно-розважальних заходів; 
Категорично забороняється: 
- залишати територію туристичног комплексу без супроводу вихователя; 
- використовувати гострі, займисті, вибухонебезпечні предмети в іграх; 
- порушувати правила поводження з електроприладами та електрообладнанням, правила пожежної безпеки; 
- купатися в морі  без дозволу викладачів- вихователів; 
- розпалювати багаття під час відсутності старших; 
- збирати і вживати дикорослі рослини;  
- палити, вживати спиртні напої і наркотичні засоби; 
- допускати грубість і розв`язність в спілкуванні з однолітками, вчитилями(вихователями) і працівниками; 
- самовільно привласнювати особисті речі інших дітей; 
- наносити матеріальний збиток майну табору; 
- не виконувати вимоги вихователів; 
- провокувати конфлікти між однолітками і брати участь в них.  

У разі не виконання Правил внутрішнього розпорядку за програмою «Літо з англійською» Турцентр має право на дисциплінарні стягнення 
або може поставити питання про дострокову відправку відпочиваючого додому з відповідною характеристикою без грошової компенсації за 
перерваний відпочинок 

 На період відпочинку дитини її батькам не дозволяється заходити до корпусу та кімнат де мешкають на відпочинку діти за програмами   
«Я Лідер» і «Літо з англійською». Відвідування дітей дозволяється на території оздоровчого комплексу, без права покидати його територію. 

Правила прийому з програмами  «Я лідер»  та  «Літо з англійською» 
1. Діти приймаються від 7 до 18 років. 
2. Дитина повинна мати з собою нижню білизну, предмети особистої гігієни, спортивний одяг та взуття, головний убір, купальні 

приналежності, куртку. На багажі та ручній поклажі необхідно вказати особисті дані дитини (П.І.Б. і дата народження). 
3. Батьки, відправляючи дитину на відпочинок зобов`язані ознайомитись  (один з батьків, законних представників) під розпис з 

правилами внутрішнього розпорядку, відповідальністю за недотримання цих правил та відповідальність за фальсифікацію 
супровідних документів у дитини. 

4. У разі хвороби дитини і неможливості його подальшого перебування на відпочинку за висновком лікарів, Турцентр повертає 80% 
від залишкової вартості путівки. Турцентр в цьому випадку надає допомогу у вирішенні питань організаційного характеру 
пов`язаних з відправкою дитини додому. 

5. У разі неможливості дитини проходження програмних заході з приводу хвороби дитини та включених у вартість путівки, їх 
вартість не повертається, а заходи замінюються на ті, за якими у дитини немає обмежень і є допуск від лікаря.. 

6. Діти повинні бути щеплені за вікном з урахуванням епідеміологічної ситуації місця проживання. 
7. У разі невідповідності стану здоров`я дитини медичними показниками, наведеними в супровідних документах, тобто 

фальсифікація зазначених медичних документів, Турцентр вправі відмовити в прйомі і розміщенні дитини. Витрати, пов`язані з 
відправкою дитини додому в цьому випадку несуть його батьки (законні представники). 

8. Адміністрація надає послуги зі зберігання грошей, привезених дітьми. Гроші, привезені дітьми, повинні здаватися на зберігання 
викладачам (вихователям) на персональний рахунок дитини і видаються на його вимогу. За гроші, не здані на зберігання, 
Турцентр відповідальності не несе. 

9. У разі грубого порушення «Правила внутрішнього розпорядку табору за програмою «Літо з англійською», Турцентр повідомляє 
батьків і право припинити подальше перебування дитини в таборі. В цьому випадку залишкова вартість путівки не повертається. 
Витрати, пов`язані з відправленням дитини до дому, Турцентр не несе і вони покладаються на батьків. 

10. При заподіянні дітьми матеріального збитку табору, відшкодування шкоди покладається на батьків дітей які завдали збитків. 
11. Порушення умов перебування дітей за програмами програмі «Літо з англійським» тягне за собою відрахування дитини і 

відправлення з місця відпочинку.  
Повернення вартості путівки за невикористані дні, при відрахуванні і відправці його додому – не проводиться. 

Перелік необхідних документів для прийому за програмою «Літо з англійською». 
1. Підставою для поселення є обов`язкова наявність наступних документів:  

- Договір на туристичне обслуговування, оформлені належним чином: П.І.Б. дитини, дата народження, фактична адреса 
проживання, П.І.Б. батьків, іх контактні телефони, дата заїзду, дата виїзду, наявність оплачених додаткових послуг, розписка 
батьків про ознайомлення з Додатком. 

- Довідка з лікувального закладу про стан здоров`я і про епідемічний стан; 
- Виписка з карти щеплень, у т.ч. зазначення дати останнього щеплення; 
- 2 копії свідоцтва про народження або паспорт. 

Діти, які не мають в наявності зазначених документів – не приймаються. Сплачені за путівку гроші не повертаються. 



    Протипоказання    для направлення за програмою  «Літо з англійською»: 
− Будь-які захворювання в період загострення; 
− Будь-які  вірусні та інфекційні захворювання; 
− Всі форми туберкульозу різних органів і систем; 
− Ревматизм в активній та міжнападу, до зняття з диспансерного обліку; 
− Гіпертонічна хвороба; 
− Епілепсія, інші судорожні припадки та їх еквіваленти; 
− Гострі психічні захворювання і реактивні стани; 
− Цукровий діабет, тиреотоксикоз, енурез; 
− Заразні, паразитарні захворювання шкіри (короста, грибкові ураження),; 
− Захворювання в період не раніше 5 років після стихання гострого процесу: 
− Придбані і вроджені пороки серця і судин, в тому числі оперовані; 
− Захворювання крові та кровотворних органів; 
− бронхоектатична  хвороба, бронхіальна астма; 
− виразкова хвороба шлунка і 12-палої кишки; 
− гострий нефрит, пієлонефрит, хронічний нефріт, нирковокам`яна хвороба, вроджені аномалії нирок, які супроводжуються 
порушенням іх функції. 

Примітка.  
-   Рекомендована сума на витрати дітей – 300 грн. Батькам необхідно при від`їзді дитини в табір сформувати конверт з грошима і 
висловити свої рекомендації щодо графіка витрат грошей.  

-   У зв`язку з погіршенням погодних умов (дощ, шторм, холодний вітер, холодна вода і т.д.) і дотриманням безпеки проходження 
дітьми програмних заходів (купання в морі, ігри на пляжі), останні замінюються культмасовими заходами та пішими екскурсіями. Ніяка 
компенсація в цьому випадку не передбачається. 

Обов`язково до заповнення і відправки в табір: 
Я, ___________________________________________________________________________, 

(прізвище, ім`я, по-батькові) 
з «Правилами прийому за програмою «Літо з  англійскою» і «Правилами внутрішнього розпорядку» ознайомлений(а) і 
підтверджую,що моя дитина не має обмежень для проходження програмних заходів. Я дозволяю моїй дитині брати участь в 
спортивних змаганнях, туристичних походах культурних та інших заходах, передбачених програмою «Літо з англійською». 
     Я дозволяю медичному персоналу в разі потреби робити рентгенівські знімки, аналізи, ін`єкції і здійснювати лікування 
дитини.  
При виявленні будь-яких симптомів захворювання я даю згоду на направлення моєї дитину у лікарню, її обстеження та при 
необхідності її госпіталізацію, надання кваліфікаційній медичною допомоги. Зобов’язуюсь відшкодувати Турцентру усі 
витрати пов’язані із лікуванням дитини. 

 При підозрі на можливість розповсюдження  вірусних або інфекційних захворювань, прошу повідомити мене про це, та беру 
на себе зобов’язання забрати дитину на протязі 12 годин. 

Звертаю Вашу увагу, що моїй дитині необхідно за курсом приймати медичні препарати 
__________________________________________________________________________ і прошу лікаря 
(викладача) простежити за вживанням даного препарату (препарат в кількості _________________ знаходиться 
у дитини) 

      Д о д а т к о в о з в е р т а ю у в а г у н а т а к і о с о б л и в о с т і м о є ї д и т и н и : 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

ТУРИСТ  (до 18 років підпис одного з його батьків): 

П.І.Б. туриста: 

П. І. Б. батька 
або мати: 

телефони для зв’язку: 

(підпис)


