Додаток до Договору
Правила поведінки під час отримання Послуги (далі Правила) обов’язкові до виконання всіма
відпочиваючими на території надання Послуги, а також відвідувачами, які приїжджають до
відпочиваючих.
Замовники - батьки або особи, які підписують Договір (далі Договір), зобов’язані довести данні Правила до
відома неповнолітніх осіб, щодо яких надаються послуги відповідно до Договору, і пояснити наслідки їх
порушення або невиконання.
Початок користування Послугами (приїзд до місця надання Послуг) вважається згодою Замовника та
неповнолітнього, щодо якого укладений Договір, на виконання цих Правил.
Правила поведінки на території надання Послуги:


З повагою відноситись до всіх, хто перебуває на території надання Послуги – від відпочиваючих і
персоналу до відвідувачів.



Відпочиваючий, щодо якого надається Послуга, повинен самостійно дотримуватися таких правил
особистої гігієни: вмиватися і чистити зуби вранці і ввечері, мити руки перед їжею, бути чистим і
охайним, зачісуватися, користуватися тільки своїми засобами гігієни та косметики.



Не вживати нецензурні вирази в своєму спілкуванні (як з відпочиваючими, так і з іншими людьми).



Речі в кімнаті повинні зберігатися в спеціально відведеному місці. Брудні речі складаються в
окремий пакет.



На території надання Послуги і в її найближчому оточенні не псувати навколишнє середовище: не
обривати листя на рослинах, не рвати квіти і не ламати гілки дерев, не обривати кору з дерев, не
ловити тварин і птахів.



Уважно слухати і дотримуватись вказівок і рекомендацій персоналу Виконавця.



Не палити і не вживати алкогольні і слабоалкогольні напої, наркотичні і галюценогенні препарати.



Обережно відноситися до будь-якого майна, яке знаходиться на території надання Послуги: не
ламати, не псувати і не розписувати інвентар, який є на території надання Послуги, в тому числі
будівлі, а також не розписувати, не розмальовувати і не псувати будь-яким іншим чином постільні
приналежності.



Всі свої побажання та претензії можна висловити у «Книзі жалоб та пропозицій», яку можна
попросити у персоналу Виконавця.



Для вирішення спірного питання звертатися до персоналу Виконавця – вожатих та вихователів.



Підтримувати чистоту кімнат на протязі всього дня.



Не забруднювати навколишнє середовище. Не кидати на території надання Послуги фантики,
обгортковий папір, шкірку від фруктів та інші предмети, які засмічують довкілля.



Не виходити за територію надання Послуги і на заборонені місця (наприклад, заборонено
перебування у басейні або у мотузковому містечку без інструкторів та в час, не передбаченій
розкладом). Вихід за територію надання Послуги дозволяється виключно у супроводі працівників
Виконавця і з дозволу Виконавця та за письмовою згодою Замовника.



Не вживати в їжу грибів, ягід і рослин.



Не користуватись вогненебезпечними засобами та вибуховими предметами (сірники, запальнички,
всі різновиди петард).



Про виявлені неполадки негайно повідомляти працівникам Виконавця (вожатим або вихователям).

Використання предметів, які відпочиваючи привезли на територію надання Послуги


Батьки відпочиваючої дитини або особи, що заміняють батьків, несуть відповідальність за
заподіяну шкоду майну Виконавця відпочиваючою особою, щодо якої надається Послуга.



Всі електроприлади, легкозаймисті та вибухові предмети, привезені відпочиваючою дитиною з
дому, повинні здаватися Виконавцю на зберігання.



Мобільні телефони і гаджети зберігаються в сейфі у вихователів загону протягом зміни і
видаються на вільний час в розпорядку дня з 19-00 до 19-30.



Відпочиваючій дитині не дозволяється користуватися електроприладами без дозволу працівників
Виконавця.



Не рекомендується привозити на територію надання Послуги цінні речі.



Продукти, які Ви можете дати дитині з собою: печиво, вафлі, карамель, соки в пакетиках по 200 гр,
воду в пластикових пляшках та інші непсувні продукти. Яблука, груші, банани, мандарини - в
невеликій кількості, щоб їх дитина з'їла за перші 2 дні. Продукти зберігаються в спеціально
призначених шафах в холі їдальні в підписаних пакетах на кожну дитину. Холодильників для
зберігання немає.



Абсолютно заборонені продукти і предмети: Сухі соки і напої, супи і макарони швидкого
приготування, газована вода типу Coca-Cola, Pepsi, Fanta, Sprite, чіпси і усе що має всілякі добавки,
рибні, м'ясні консерви та молочні вироби, сірники, запальнички, всі різновиди петард, ножі.



Лікарські препарати. Якщо вашій дитині з якихось причин необхідні будь-які ліки, обов’язково
треба повідомити про це в анкеті, узгодити заздалегідь з адміністратором табору і лікарем,
приготувати все необхідне і вручити вожатому або медсестрі в день заїзду або відправлення
поїзда.



Виконавець не несе відповідальності за збереження грошей і речей, заборонених цими Правилами,
крім кишенькових грошей, зданих на зберігання вихователю або вожатому.

Відвідування дітей:


Батьківський день (м.Київ), зазвичай батьки приїжджають в неділю з 16.00 до 18.30 (відбувається
концерт на території бази відпочинку). Також за погодженням з адміністратором табору можливе
відвідування в інші дні і час. Зустрічі з дітьми відбуваються перед адміністративним корпусом. На
дитячу територію і в корпуси бази відвідувачі не допускаються в зв'язку з вимогами по безпеці і
санітарними нормами.



Батьківського дня (м.Славске) в філії у Карпатах поки немає. Батьки можуть приїхати до дитини,
попередив адміністратора табору.



Дитина може бути зайнята у заходах Програми певний час. Тому відвідувачам треба узгодити з
вихователями загону час перебування з дитиною.



Забрати відпочиваючу дитину, щодо якої надається Послуга, з території надання Послуги мають
право тільки батьки, після заповнення заяви встановленої форми Виконавця.



По закінченні відвідування,
вихователям загону.
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Правила поведінки під час заходів:


З повагою ставитися до всіх, хто проводить заходи та приймає участь.



Слухати виступи інших дітей та дорослих на заходах.



Не перебивати виступаючого.

передати

дитину



Організовано - всім загоном з вихователем і вожатим - приходити і приймати участь у всіх заходах.



Брати активну участь у проведенні та у підготовці заходів.



Слухати і виконувати всі вказівки та рекомендації дорослих.

Правила поведінки в їдальні:


Перед їжею мити руки і обличчя.



У їдальню приходити з чистими руками і в чистому одязі.



Знімати головні убори під час знаходження в їдальні.



Під час їжі поводитися акуратно і ввічливо, не влаштовувати гри під час прийому їжі, в тому числі з
використанням їжі, посуду або предметів інтер'єру.



Столові прибори користуватися за призначенням, уникаючи травмування.



Бути ввічливими з працівниками їдальні.



Організовано - всім загоном з вихователем або з вожатим - приходити в їдальню і йти з їдальні.

Правила поведінки під час ранкового підйому:


Підйом здійснюється в встановлений час. Початок підйому подається сигналом по всій території
надання Послуги.



До сигналу підйому не ходити по корпусу і в інші кімнати.



До сигналу підйому голосно не розмовляти.



Після сигналу підйому організовано вийти на зарядку.



Після зарядки зробити ранкові гігієнічні процедури.



Потім провести прибирання власних речей.

Правила поведінки під час тихої години:


Під час тихої години на території надання Послуги повинна бути тиша - це час відпочинку.



Під час тихої години не ходити по корпусу і в інші кімнати.



Під час тихої години голосно не розмовляти.



Під час тихої години можна з дозволу вихователя читати, малювати, плести і в'язати і т.п., якщо це
не заважає іншим.

Правила поведінки під час відбою:


Перед сном виконати гігієнічні процедури.



Відбій здійснювати в встановлений час.



Під час відбою і після нього кожен повинен знаходитися у своєї кімнаті.



Після відбою не ходити по корпусу і в інші кімнати.



Після відбою голосно не розмовляти.



Після відбою не включати світло в кімнатах.



Після відбою не займатися особистими справами, не їсти і не смітити в палатах.



У разі виникнення екстреної ситуації, що ставить під загрозу відпочинок, а також життя та
здоров'я оточуючих, - негайно звернутися за допомогою до вожатого свого загону.

Правила поведінки на воді:


Перебувати у воді тільки з дозволу лікаря Виконавця і тільки зі своєю групою під час занять,
передбачених Програмою.



Входити у воду і виходити з води за сигналом вихователя.



Під час перебування у воді не пірнати під воду, якщо це не передбачено програмою заняття.



Під час перебування у воді не стрибати, не чіпати і не лякати інших.



Не затягувати інших у воду.



Не стрибати у воду з розбігу.

Де які моменти поведінки під час захворювання відпочиваючої дитини, щодо якої надається
Послуга:


При захворюванні дитини Виконавець повідомляє Замовника про стан здоров’я. В разі, якщо
відпочиваюча дитина не потребує госпіталізації у спеціалізований медичний заклад , то
Виконавець залишає за собою право ізолювати дитину в окрему кімнату з усіма зручностями,
забезпечивши догляд лікаря і лікування, але відсторонивши дитину від програми відпочинку на
період лікування.

Виконавець залишає за собою право в разі порушення відпочиваючими даних Правил:
а) застосувати до відпочиваючих обмеження відвідування і участі у спортивних та розважальних заходах,
б) в разі значних порушень, які ставлять під загрозу життя, здоров’я і відпочинок інших відпочиваючих,
персоналу та/або відвідувачів, а також при систематичних порушеннях Правил – припинити надання
Послуги щодо порушника і достроково припинити дію Договору без повернення оплати за час, який
залишився до кінця дії Договору. Виконавець залишає за собою право на відмову в укладанні договору
про надання послуг з організації відпочинку та догляду особам, з якими були достроково припинені
аналогічні договори раніше.
БАТЬКИ: Я, __________________________________________________________________________
батькові батьків)

(прізвище,

ім'я,

по

ДИТИНИ: __________________________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові
учасника табору)
Ознайомлені і згодні з вищевикладеними правилами поведінки. Та гарантую приймаючим організаціям,
перевізникам або третім особам відшкодування матеріального збитку, нанесеного моєю дитиною.
"____" _____________201_ Р _____________ (підпис) (дата)

