ПРАВИЛА НАПІВКОЛОНІЙ
„КАНІКУЛИ НА СЦЕНІ”
1. Положення про денний табір поширюється на персонал, батьків або законних
представників та всіх учасників денного табору.
2. Положення про денний табір набирає чинності з 18 липня 2022 року і діє
протягом усіх організованих заїздів до закінчення останнього заїзду, тобто до 12
серпня 2022 року..
3. Організатор денного табору – Асоціація «Людина Культура».
4. Денні табори безкоштовні - фінансуються Грантовим фондом для Плоцька.
5. Основним місцем організації денного табору є католицька школа в Плоцьку,
вул. архієпископа A. Й. Нововейського 2A.
6. Організатор планує організувати літні табори в наступні дати:
I заїзд
II заїзд
III заїзд
IV заїзд

18 липня 2022 – 22 липня 2022
25 липня 2022 – 29 липня 2022
1 серпня 2022 – 5 серпня 2022
8 серпня 2022 – 12 серпня 2022

7. Кожен заїзд складається з 1 групи по 20 осіб.
8. Учасниками денного табору можуть бути діти 2007-2011 років народження,
тобто від 11 до 15 років.
9. Основною умовою відбору дитини в табір з денним перебуванням є:
- заповнення та підписання кваліфікаційної картки, передача її організатору;
- заповнення та підписання декларацій, передача їх організатору.
10. Під час перебування організатор забезпечує догляд та нагляд персоналу
(керівника та вихователя відпочинку) з понеділка по четвер від 7:30 до 15:30 та в
п'ятницю від 7:30 до 16:30.
11. Заняття відбуваються на основі встановленого плану табору, поданого до
Управління освіти у Варшаві, делегація в Плоцьку та відповідно до детального
розкладу, який враховуватиме потреби учасників та очікувані умови під час
даного заїзду.
12. Організатор залишає за собою право вносити зміни в розклад у ситуаціях
крайньої необхідності, що виникли з причин, що не залежать від організатора.
13. Організатор докладе всіх зусиль, щоб забезпечити учасників оптимальнимим та
безпечними умовами для відпочинку та можливість брати участь у запланованих
заходах.
14. Персонал несе спільну відповідальність за догляд та нагляд за учасниками
денного табору та виконання своїх завдань відповідно до Постанови Міністра
національної освіти від 30 березня 2016 року про відпочинок для дітей та
молоді.
15. Організатор забезпечує учасників відповідним страхуванням від нещасних
випадків з пропозицією страхової компанії, обраної організатором.

16. Працівники денного табору або організатори зобов’язані негайно повідомляти
батьків або законних представників про травми, нещасні випадки чи проблеми зі
здоров’ям їхньої дитини, що сталися під час роботи табору.
17. У рамках кожного перебування учасники забезпечуються харчуванням,
включаючи обід і вечерю. Напої організатор не надає.
18. В денному таборі необхідно мати змінне взуття.
19. Відповідальність за безпечний маршрут учасника денного табору до місця збору
та назад несе один з батьків або законний представник. Перевезення
здійснюється власними силами та за рахунок батьків або законних
представників.
20. Батьки або законні опікуни відповідають за своєчасне приведення та
забирання дитини відповідно до встановлених організатором годин. Щодня
збір відбувається від 7:30 до 8:00, а забирання дітей – від 15:00 до 15:30 (крім
п’ятниці 16:00 – 16:30).
21. З міркувань безпеки забрати учасника денного табору має право лише
особа, яка вказана в бланку забирання дитини, який надається разом з
кваліфікаційною карткою до організатора. У разі виникнення сумнівів
співробітник може при відбиранні учасника вимагати документ, що
посвідчує особу, що підтверджує дані уповноваженої особи.
22. Батьки або законні опікуни не беруть участі та не супроводжують учасника в
заходах, організованих у рамках денного табору.
23. Організатор та персонал не несуть відповідальності за речі, втрачені
учасниками денного табору під час участі в таборі та за їх знищення з
власної вини чи з вини іншого учасника денного табору. З цієї причини
організатор радить не брати в літні табори дорогоцінні речі та пристрої
(наприклад, мобільні телефони, музичні плеєри тощо).
24. Відповідальність за завдану дитиною матеріальну шкоду несуть батьки або
особи, які їх замінюють.
25. Самовільне віддалення від опікунів, несубординація, недисциплінованість,
невиконання вказівок керівника та вихователя табору з денним перебуванням,
невиконання правил перебування може призвести до відсторонення учасника від
участі у таборі з денним перебуванням.
26. Учасники денного табору мають право на:
- спокійний, радісний та безпечний відпочинок;
- брати участь у всіх заходах, організованих у рамках денного табору, якщо вони
не були звільнені від будь-якого з них одним із батьків або законним опікуном,
лікарем чи опікуном;
- повідомлювати уваги керівнику денного табору або вихователю;
- допомога та догляд завідувача денним табором або вихователя.
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27. Учасники денного табору зобов’язані:
- дотримуватися цих Правил;
- дотримуватись правил безпеки та інформувати працівників табору з денним
перебуванням про ситуації, що загрожують життю та здоров’ю;
- дбати про чистоту і порядок, а також про наявне обладнання та обладнання
та навчальні матеріали;
- дбати про гарну атмосферу в групі та поважати інших учасників групи та
персонал денного табору;
- поважати свою та чужу власність.
28. Учасникам табору з денним перебуванням заборонено самовільно залишати
групу та знищувати обладнання, методичні матеріали.
29. Будь-яке порушення цих правил може мати наступні наслідки:
- звернення уваги вихователя денного табору;
- звернення уваги керівника табору;
- заборона участі в деяких заняттях;
- повідомлення батьків про поведінку дитини;
- виключення з денног табору.
30. Батьки або законні опікуни зобов'язані забезпечити дитину:
- одяг, в якому може гуляти на вулиці, відповідній до атмосферних умов ;
- напої;
- взуття на зміну.
31. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані ознайомити дитину з
положенням про учасника денного табору.
32. Надання організатору підписаної кваліфікаційної картки є однозначним з
прийняттям цих правил.
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