Положення про літній табір - організатор Caritas Єпархії Седльце
1. Положення поширюється на всіх учасників колонії та діє з моменту передачі
дитини вихователям до закінчення колонії, тобто передача дитини батькам та
законним представникам.
2. Учасником відпочинку може бути лише особа, яка має кваліфікацію організатора.
3. Батьки/опікуни зобов’язані ознайомитися з цими положеннями та ознайомити з
ними дитину – учасника відпочинку.
4. У період відпустки з моменту вильоту до повернення Учасникам категорично
забороняється розпивання алкогольних напоїв, куріння та вживання наркотичних
(одурманюючих) засобів. У разі виявлення їх споживання, керівник відпочинку
має право відправити учасника додому за рахунок батьків (опікунів). Заборонено
відвідувати територію відпочинку опікунам які знаходяться в стані алкогольного
сп'яніння. Таким особам заборонено вхід на курорт, де вони відпочивають.
5. Вихід за межі курорту або віддалення від групи дозволяється тільки за згодою
опікунів.
6. На момент відправлення учасник відпочинк повинен бути здоровим, без будь-яких
симптомів інфекції або будь-яких ознак захворювання, що вказують на інфекційне
захворювання.

7. Учасник колонії зобов'язаний :
▪ слухатись вихователів і виконання розпоряджень доглядового та виховного
персоналу;
▪ дотримуватися режиму дня та комендантської години;
▪ дотримання особистої гігієни та гігієни середовища;
▪ взяти з собою дійсний шкільний квиток;
▪ дотримуватись чистоти в санітарних вузлах, місцях проживання, їдальні та
місцях загального користування.
▪ дбати про гарну атмосферу в колективі однолітків (ставлення доброти,
дружби, толерантності);
▪ негайне повідомлення опікуна про будь-які нездужання, проблеми,
порушення та загрози;
▪ дотримуватися правил Організатора, дорожнього руху, громадського
транспорту, під час купання та пожежної безпеки;
▪ брати участь у всіх заходах і прийомах їжі;
▪ поважати все обладнання, що належить Базі відпочинку та Організатору
колонії;
▪ допомагати іншим.
8. Учасникам заборонено:
▪ самовільний вихід із центру, відхід від групи;
▪ куріння, вживання алкоголю, наркотиків і психоактивних речовин;
▪ прийом лікарських препаратів без відома опікуна;
▪ розводити багаття, гратися з гострими знаряддями та вогнем;
▪ бігати
по
коридорах,
сидіти
на
підвіконнях
та висовуватися з вікон;
▪ самостійний ремонт електро- та водопровідних установок та ін.;

▪
▪
▪
▪

знищення меблів, спортивного інвентарю, аудіо-відео;
вживання нецензурних слів і фраз;
користування чужим майном без згоди власника;
використання мобільних телефонів і звукозаписуючої техніки\ з метою
висміювання, публікації фільмів і цифрових записів. Начальник колонії,
вихователь
має
право
в
будь-який
час
у присутності дитини перевірити вміст телефону чи інших
звукозаписувальних пристроїв;
▪ використання мобільного телефону в інший час, ніж запланований у плані
дня. Учасник колонії може користуватися телефоном у екстрених випадках
після отримання згоди начальника колонії. Мобільні телефони будуть
передані на зберігання та надані учасникам протягом дня.
▪ перебування за межами спальні під час комендантської години;
9. Організатори не несуть матеріальної відповідальності за цінні речі учасників.
Кишенькові гроші та документи можна здати опікуну групи.
10. Батьки/опікуни учасника несуть повну матеріальну відповідальність за збитки,
заподіяні ним під час поїздки та перебування на об’єкті на підставі акта про
збитки, складеного за участю керівника дозвілля під час і в місці його складання.
11. Відвідування учасників колонії відбуваються за погодженням з керівником
виїзду та вихователем групи.
12. Законні
опікуни
учасників
відпочинку
дають
згоду
на
обробку
та публікацію персональних даних і зображення організатором поїздки.
13. Батьки або законні представники учасника відпочинку нададуть організатору
та керівнику номер телефону або інший контакт для швидкого зв'язку.
14. Якщо дитина страждає на хронічне захворювання, один з батьків / законний представник
зобов’язаний повідомити про це організатора на етапі звітності про участь у відпустці в
кваліфікаційній картці учасника відпустки. Якщо учасник має хронічні захворювання,
необхідно надати медичний висновок про відсутність протипоказань за станом здоров’я
для участі.
15. Учасник колонії має право :
• безпосередньо звертатися з особистих питань до начальника колонії та медичної

•
•

сестри (він може звітувати перед керівником групи у будь-який час);
брати участь у всіх заняттях та активно брати участь в організації занять;
використання всіх приміщень та обладнання табору.

16. Додаткова інформація:
•

•
•
•

Учасник колонії повинен взяти з собою необхідне спорядження, тобто одяг, що
відповідає погодним умовам, взуття, захисні креми, медикаменти, засоби
особистої гігієни та ін.
Учасник колонії зобов’язаний мати при собі відповідний документ, що посвідчує
особу, наприклад, дійсний шкільний квиток, ідентифікаційну картку.
Рішення про розміщення учасників колонії в кімнатах учасників колонії
приймається начальником колонії спільно з начальником центру.
За свою поведінку та діяльність учасник колонії може бути винагороджений або
покараний.

17. У зв'язку з відповідальністю організатора за безпеку учасників колонії грубі
правопорушення та невиконання учасником колонії розпорядку тягнуть за собою
санкції:
•
•
•
•

зауваження та догани вихователя та керівника групи;
відправлення листа поведінки батькам і школі;
видворення з колонії за рахунок учасника;
заборона участі в наступних колоніях.
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Я, нижчепідписаний, заявляю, що прочитав і повністю приймаю положення та
зобов'язуюсь їх дотримуватися.
…………………………………… ......
(місце і дата)

………………………………………
(підпис керівника)

