
                                                                                 Пам'ятка для батьків 

 

                                                      Адміністрація ДОТ ім. В. Усова інформує Вас: 

 1. Вихователі ДОТ приймають дітей у день початку зміни, зазначений у путівці, на стадіоні 

«Електрометалург» з 6 год 30 хв  у присутності адміністрації та медперсоналу, який проводить 

вимірювання температури та огляд дитини. 

 2. Дитина в автобус бере: путівку, медичні документи, сухий пайок із продуктів, які швидко не 

псуються, воду, 2 індивідуальні целофанові пакети, вологі серветки. Інші промарковані речі і предмети 

особистої гігієни здає в багажне відділення. При відправці дітей додому в дорогу буде виданий сухий пайок 

та вода для пиття. 

  3. У разі невідповідності стану здоров'я дитини медичним показникам в документах, адміністрація 

ДОТ має право відмовити в прийомі і розміщенні дитини в таборі і повернути його додому за рахунок 

батьків або законних представників (Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», ст. 18). 

 4. Відвідування батьками дітей у дитячому оздоровчому таборі на період пандемії заборонено, в інший час - 

вільний, без суворого визначення батьківських днів. Ви можете відвідати і тимчасово забрати дитину при 

виконанні певних правил, встановлених у ДОТ. 

  5. Просимо провести з дітьми бесіду про правила поведінки в таборі, дбайливе ставлення до 

матеріальних цінностей. У разі навмисного нанесення дитиною матеріального збитку майну табору, батьки 

повністю відшкодовують розмір заподіяної шкоди (Закон України «Про оздоровлення та відпочинок 

дітей», ст. 31). 

  6. Перебуваючи в дитячому оздоровчому таборі, Ваша дитина має право: 

- вимагати повагу до своєї особистості, до своїх інтересів і побажань; 

- брати участь у всіх оздоровчих і розважальних заходах; 

- у разі захворювання отримати першу допомогу медичних працівників (цілодобово); 

- звертатися до педагогів або адміністрації табору з приводу вирішення будь-яких спірних ситуацій. 

У разі недотримання правил поведінки в дитячому оздоровчому таборі, проявів грубості, розбещеності 

в спілкуванні адміністрація ДОТ має право на відрахування з табору і відправлення дитини ДОДОМУ 

за рахунок батьків (Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», ст. 17). 

       З огляду на особливості проживання в тимчасовому дитячому колективі, ми наполегливо рекомендуємо: 

- не давати дітям із собою ювелірні вироби, дорогі аудіо-, відеотехніку, мобільні телефони, значну суму 

грошей. Адміністрація і співробітники табору не несуть відповідальності за цінні речі, що знаходяться 

у дитини. У випадку крадіжки, псування таких речей, адміністрація просить не турбувати її. 

Для зберігання цінних речей і грошей діти повинні їх здати вихователю.  

Утримайтеся в перші 2-3 дні від спілкування з дитиною, тому що відбувається адаптація дітей до 

нових умов життя, краще поговоріть з педагогом загону. 

  Виключіть з речей дитини: колючі та ріжучі предмети, медичні препарати, алкогольні напої, наркотичні 

речовини, тютюнові вироби, будь-які види піротехніки. 

   Якщо дитині за курсом лікування необхідно вживати будь-які медичні препарати, які Ви йому даєте з 

собою, то Вам необхідно повідомити про це лікаря табору телефоном або зробити позначку в путівці і 

медичній довідці. 

Категорично забороняється: 

- пересування батьків по табору, відвідування спальних корпусів та інших приміщень через необхідність 

забезпечення санітарного режиму дитячого закладу; 

- забирати дітей з табору без письмового повідомлення адміністрації і оформлення відповідних документів. 

 Просимо звернути Вашу увагу на те, що на території табору погане мобільне покриття мережі. 

Зателефонувати і викликати дитину із загону можна за телефоном: 

(05537) 5-03-11 - «Полуничка», починаючи з третього дня після приїзду з 10 год до 12 год і з 16 год до   

18 год. 

Ми будемо раді бачити Ваших дітей у славному «Сонцеграді»! 

Контактні телефони адміністрації ДОТ: 

- директор ДОТ Яковенко Тетяна Володимирівна, м. Нікополь, тел. 654-0-47, 10-47; м. Скадовськ, тел. 

(05537) 5-35-90. 

З пам’яткою ознайомлена(ий)  ___________________ (__________________________________) 
                                                                 Підпис                                                                          П.І.Б. 


