
Правила поведінки дітей та дорослих під 
час перебування в дитячому оздоровчому 
комплексі «Спортіум» 
1. Загальні положення. 

1.1. Ці правила визначають порядок перебування дитини в 
дитячому оздоровчому комплексі «Спортіум» (далі-Дитячий 
заклад), права та обов’язки дитини і батьків (законного 
представника) на період їх знаходження на території Дитячого 
закладу (терміну дії путівки). 

1.2. У Дитячий заклад приймаються діти віком від 7 до 18 років 
включно, які не мають медичних протипоказань і готові до 
самообслуговування. 

1.3. До дитячого закладу діти можуть прибувати з  батьками  або 
іншими законними представниками чи у складі груп з особами, які 
їх супроводжують. 

1.4. Прийом дітей в Дитячий заклад проводиться на підставі 
наступних документів, які пред’являються батьками перед заїздом 
на реєстрацію: 

а) путівка; 

б) медичні довідки встановленого зразка про стан здоров'я дитини, 
профілактичні щеплення та епідеміологічне оточення (відсутність 
карантину за місцем проживання дитини), заключення педіатра 
про можливість перебування дитини в дитячому закладі; при 
наявності хронічних захворювань вказати дату останнього 
загострення; із зазначенням групи здоров’я, фізкультурної групи, 
рівнем фізичного розвитку, обмеженнями в оздоровчих заходах; 

в) інформаційну карту про стан здоров’я кожної дитини, в якій 
батьками дитини вказуються достовірні та повні дані, що 

стосуються здоров’я дитини, індивідуальних(психофізичних) 
особливостей дитини;  

г) копія свідоцтва про народження дитини. 

1.5. Кожна дитина повинна усвідомлювати, що вона їде в дитячий 
колектив і повинна дотримуватися правил, встановлених в цьому 
колективі. Приїзд дитини в Дитячий заклад вважається згодою 
дитини та її батьків на виконання встановлених в ньому правил. 

 2. Правила підготовки дитини до Дитячого закладу. 

2.1. Батьки повинні підготувати свою дитину до поїздки в Дитячий 
заклад: ознайомити її з Правилами перебування, перевірити її 
особистий одяг і речі. Речі дитини повинні бути упаковані в одну 
зручну для транспортування валізу або сумку. Сумки та валізи 
повинні бути промарковані (тому що у багатьох вони однакові). 
Перед відправленням батьки повинні ознайомити дитину з вмістом 
багажу, при необхідності покласти письмовий перелік речей. Речі 
повинні бути добре знайомі дитині. Не рекомендується 
перевантажувати дитячі валізи. 

2.2. Батьки інформують дитину про можливість зв’язку її з 
батьками за допомогою телефонного та мобільного зв’язку. 

2.3. Батьки повинні налаштувати дитину на активний і 
колективний відпочинок у Дитячому закладі. 

 3. Правила перебування в Дитячому закладі. 

3.1. По приїзду в Дитячий заклад дітей розподіляють по загонах з 
урахуванням вікових особливостей (розподіл спортивних груп, у 
разі необхідності, робить тренер, погодивши це з адміністрацією 
табору заздалегідь). 

3.2. Кожна дитина зобов’язана дотримуватись техніки безпеки та 
всіх встановлених в Дитячому закладі правил, в тому числі правил 
протипожежної безпеки, правила поведінки на воді, походів і т.д. 



3.3. У разі виявлення ознак загоряння негайно покинути будівлю і 
повідомити будь-якій дорослій людині. 

3.4. Кожна дитина повинна дотримуватися режиму дня Дитячого 
закладу, загальних санітарно-гігієнічних норм, особистої гігієни 
(вмиватися, мити руки перед їжею, зачісуватися, приймати душ, 
одягатися по погоді і т.д.). 

3.5. Дитина зобов’язана перебувати разом із загоном і брати участь 
у житті колективу Дитячого закладу. Вихователь зобов’язаний 
знати, де знаходиться кожна дитина, а дитина – попередити 
вихователя про місце свого перебування. Дитина може не брати 
участь у деяких заходах з об’єктивних причин (хвороба, заборона 
лікаря). 

3.6. Вихід за територію Дитячого закладу категорично 
заборонений. Допускаються виходи загонів з дозволу директора 
для проведення заходів (походи, багаття) у супроводі вихователя. 

3.7. Дитина може бути тимчасово виведена за територію Дитячого 
закладу в наступних випадках: 

• за заявою батьків в батьківський день, 
• за заявою за сімейними обставинами, 
• через хворобу в супроводі вихователя або лікаря. 

3.8. У разі погіршення самопочуття дитина зобов’язана повідомити 
вихователя і звернутися до лікаря Дитячого закладу. Батьки 
сповіщаються лікарем у разі поміщення дитини в ізолятор або 
звернення в стаціонарну медичну установу. 

3.9. Кожна дитина зобов’язана дбайливо ставитися до особистого 
майна, майна інших дітей та майна Дитячого закладу. За 
збереження особистих речей несе відповідальність самостійно. 
Адміністрація не несе відповідальності за їх втрату. Адміністрація 
Дитячого закладу радить, щоб гроші, видані дитині, по приїзду 

були здані керівнику (важатому) групи на відповідальне 
зберігання. Рекомендуємо не давати дітям прикраси, ноутбуки та 
інші цінні речі.  

3.10. Кожна дитина зобов’язана дотримуватися правил поведінки в 
громадських місцях (лихослів’я, моральні і фізичні образи 
особистості , розпалювання національної ворожнечі не 
допускається). 

3.11. Кожна дитина повинна дбайливо ставитися до навколишньої 
природи на території Дитячого закладу, дотримуватися чистоти. 

3.12. Дитина в період перебування в Дитячому закладі має право: 
- на повагу його людської гідності; 
- на свободу слова та інформації; 
- на охорону свого життя та здоров’я; 
- на отримання кваліфікованої медичної допомоги в разі 
захворювання або травми; 
- звертатися до організаторів програми за роз’ясненням проблем з 
питань побуту, купання, медичного обслуговування; 
- на отримання повноцінного і здорового відпочинку, з участю в 
анімаційних та екскурсійних програмах табору. 

3.13. Дитина в період перебування в Дитячому закладі зобов’язана: 
- виконувати вимоги правил внутрішнього розпорядку; 
- з повагою ставитися до організаторів програми, брати участь у 
заходах; 
- не залишати територію табору без згоди керівника (вихователя) 
групи; 
- виконувати санітарно-гігієнічні вимоги; 
- слідкувати за своїм зовнішнім виглядом і одягом; 
- дбайливо ставитися до майна дитячого закладу; 
- не здійснювати дії, що завдають шкоди своєму здоров’ю та 
здоров’ю оточуючих; 



- дбайливо ставитися до навколишньої природи і тваринного світу; 
- дотримуватися правил пожежної безпеки. 

3.14. У Дитячому закладі забороняється: 
- приносити, передавати або використовувати зброю, спиртні 
напої, тютюнові вироби, токсичні, наркотичні речовини; 
- використовувати будь-які предмети і речовини, які можуть 
призвести до вибухів і спалахів; 
- застосування фізичної сили для з’ясування відносин, 
залякування, вимагання; 
- самовільно (без згоди керівника) залишати територію комплексу; 
- купатися в необладнаних місцях та без дозволу керівника групи; 
- забиратися на дерева й дахи, чіпати електрощити, підійматися на 
стовпи, тощо. 
У разі невиконання будь-якого з цих пунктів, адміністрація 
Дитячого закладу має право припинити перебування дитини в 
таборі і відправити за місцем проживання, без компенсації 
недоотриманих послуг, з оплатою батьками вартості проїзду і всіх 
пов’язаних з достроковою відправкою дитини витрат! 

3.15. Просимо дітей та батьків дотримуватись в Дитячому закладі 
наступних правил користування мобільними телефонами 
поставитися до цього з розумінням і, якщо дзвінок не терміновий, 
бажано спілкуватись з дітьми у вільний час: 14:00 – 15:00, або в 
час, призначений тренером або вожатим групи. Також просимо не 
дзвонити після відбою (після 23:00). 

 4 . Правила відвідування дитини в Дитячому закладі. 

4.1 Відвідування дитини в Дитячому закладі відбувається в строго 
відведений час. По приїзду в Дитячий заклад зверніться до 
охоронця, що знаходиться на КПП 1 або до чергового вожатого, з 
проханням сповістити старшого вихователя про приїзд, назвавши 

ім’я, прізвище Вашої дитини та номер загону, в якому вона 
відпочиває. 

У відповідності до Санітарних правил і норм України, Типовим 
положенням про дитячі заклади, правилами внутрішнього 
розпорядку відвідування кімнат дітей категорично заборонено! Це 
обумовлено санітарним режимом Дитячого закладу і турботою про 
безпеку Вашої дитини. Тільки в спеціально організований для 
цього батьківський день, Ви можете пройти в кімнату до дитини і 
подивитися умови її проживання. 

Щоб забрати дитину за територію Дитячого закладу на певний  
період, Вам необхідно буде погодити цю дію з адміністрацією, 
після чого, написати заяву встановленого зразка на ім’я директора 
Дитячого закладу, заздалегідь обговоривши це з тренером та 
загоновими вихователями. На цей час Ви приймаєте на себе повну 
відповідальність за життя і здоров’я Вашої дитини. Право 
відвідувати, а тим більше забирати дитину з території Дитячого 
закладу, можуть тільки його батьки, або близькі родичі з 
обовязковим пред’явленням документів, що посвідчують особу. 

4.2 Заборонено передавати дитині будь-які продукти. 

4.3  На територію Дитячого закладу категорично забороняється 
проводити домашніх та свійських тварин (собак, котів та ін.) 

 5. Правила відрахування дитини з Дитячого закладу. 

5.1. Адміністрація Дитячого закладу має право відрахувати дитину 
з закладу з доставкою до місця проживання, у супроводі 
представника закладу за рахунок батьків та / або в їх супроводі з 
наступних причин: 

• Грубе порушення заходів власної безпеки, порушення 
режиму, самовільний відхід з території дитячого закладу 
або з корпусу після відбою, самовільне купання або 



неодноразове порушення правил поведінки на воді, 
порушення правил пожежної безпеки, електробезпеки; 

• Крадіжка, вимагання, погрози, нанесення морального або 
фізичного збитку з боку дитини по відношенню до інших 
дітей; 

• Нанесення значного умисного матеріального збитку майну 
Дитячого закладу; 

• Вживання спиртних напоїв (включаючи пиво), наркотичних 
засобів, куріння; 

• Виявлення у дитини медичних протипоказань або 
хронічних захворювань, не зазначених в анкеті або 
медичних довідках, які можуть негативно позначитися на 
його здоров’ї під час перебування в Дитячому закладі. 

• Поширення і пропаганда куріння, пияцтва, наркотиків, а 
також розпусна і некультурна поведінка, лихослів’я, 
грубість педагогам, нанесення будь-яких тілесних 
ушкоджень іншим особам. 

• Вчинення дій, що несуть загрозу життю або здоров’ю 
людей (співробітників Дитячого закладу, дітей та ін). 

5.2. Вихователь, в присутності дитини сповіщає батьків (законного 
представника) про системні порушення дитиною вищевказаних 
правил і попереджає про відрахування з Дитячого закладу. 

5.3. Відрахування проводиться за наявності актів, медичних 
довідок, доповідних записок та інших документів, що 
підтверджують вищевказані причини. 

5.4. При відрахуванні дитини з Дитячого закладу за ініціативою 
Адміністрації компенсація невикористаних днів путівки не 
проводиться. 

5 .5 . За заподіяний збитоку майну Дитячого закладу 
відповідальність несуть батьки дитини у встановленому законом 
України порядку. 

При порушенні умов договору перебування дитини в Дитячому 
закладі батьки вправі звернутися з претензією до адміністрації 
закладу, яка буде розглянута протягом десяти днів і дана відповідь 
по суті. 

 6. Правила здійснення медичного супроводу дитини. 

6.1 Дитина, яка прибула до Дитячого закладу, знаходиться під 
постійним медичним контролем досвідченого медичного 
персоналу. У закладі створені всі умови для надання екстреної 
медичної допомоги та для лікування хворих дітей протягом всієї 
зміни. У разі надання екстреної медичної допомоги, дитина 
доставляється в дитячу лікарню. Всі режимні моменти 
здійснюються під наглядом медичного персоналу. 

Дитина, що має нездужання, повинна негайно повідомити про це 
загоновому вихователю, після чого вона буде відведена на прийом 
до лікаря, оглянута, і їй буде призначено лікування. 

Пункт прийому хворих дітей працює в Дитячому закладі в 
цілодобовому режимі. Якщо дитині необхідно за курсом лікування 
приймати будь-які медичні препарати, що знаходяться у дитини, 
Вам необхідно письмово повідомити про це лікаря Дитячого 
закладу, зробивши позначку в медичній карті дитини. 

На відпочинок у Дитячий заклад направляються діти досить 
самостійні для того, щоб стежити за особистою гігієною. Для 
цього в закладі створені всі умови. Контроль за дотриманням 
дитиною особистої гігієни здійснюється загоновим вихователем, 
медичним персоналом і адміністрацією.


