
 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ У ФРАНЦУЗЬКОМУ ТАБОРІ «КЛУБ ЛЮМ’ЄР» 

В період перебування дитини у французькому таборі «КЛУБ ЛЮМ’ЄР», наставниками для нього стають викладач 

і аніматор. Вони контролюють побутові умови, стежать за станом здоров'я і відповідають за безпеку дітей і 

спільно з дітьми організовують спортивні і культурні заходи. До викладачеві і аніматору можна звернутися з 

будь-яким питанням, яке виникло у дитини. Обов'язково суворе виконання розпоряджень викладача, 

аніматора і адміністрації табору. Вся команда французького табору «КЛУБ ЛЮМ’ЄР» постарається зробити 

відпочинок дитини цікавим і незабутнім. Однак і дитина повинна розуміти, що він їде в дитячий колектив і 

зобов'язаний дотримуватися правил, встановлених в цьому колективі. У таборі встановлено режим дня, і, отже, 

час підйому, відбою, прийому їжі, запланованих заходів і занять.  

  

НА ТЕРИТОРІЇ ФРАНЦУЗЬКОГО ТАБОРУ «КЛУБ ЛЮМ’ЄР» КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:  

- Вживання будь-яких спиртних напоїв, куріння; 

- Зневажливу поведінку по відношенню до інших учасників табору; 

- Будь-які види дискримінації і прояви неповаги через відмінності за віком, статтю, національністю, 

віросповіданням, і т.п .; 

- Вживання ненормативної лексики; 

- Застосування будь-яких форм фізичного насильства і образ; 

- Несанкціонований вихід за територію табору без супроводу дорослих; 

- Перебування в басейні без нагляду викладача або аніматора; 

- Псування майна табору і знищення зелених насаджень, а також майна інших дітей і дорослих; 

- Перебування після відбою на території табору. Забороняється шуміти після відбою і порушувати спокій 

інших жителів табору. 

У разі злісного порушення правил перебування в таборі, дитина буде достроково відрахована з табору і 

доставлена додому за рахунок батьків без відшкодування сплаченої вартості відпочинку. При цьому дитина 

втрачає право будь-коли в подальшому знову приїхати до французького табіру «КЛУБ ЛЮМ’ЄР». 

  

ПРАВИЛА ЗАЇЗДУ / ВИЇЗДУ НА ТЕРИТОРІЮ ФРАНЦУЗЬКОГО ТАБОРУ «КЛУБ ЛЮМ’ЄР» 

1. Заїзд дитини в табір здійснюється в перший день зміни. 

2. Виїзд дитини з території табору в останній день зміни після сніданку. Зміна термінів заїзду та виїзду дитини 

можливо виключно в разі узгодження з адміністрацією табору не пізніше першого дня зміни. 

  



 

 

 

ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ БАТЬКАМИ ТЕРИТОРІЇ ФРАНЦУЗЬКОГО ТАБОРУ «КЛУБ ЛЮМ’ЄР» 

1. Зустріч батьків і дитини можлива на території табору в разі крайньої необхідності в проміжку з 13:30 до 15:30, 

з попереднім повідомленням адміністрації французького табору «КЛУБ ЛЮМ'ЄР». 

2. Батькам дозволено відвідувати лише зону рецепції. Решта зони табору дозволені для відвідування виключно 

в супроводі адміністрації.  

  

ПРАВИЛА ЗБОРУ ДИТИНИ ВО ФРАНЦУЗЬКИЙ ТАБІР «КЛУБ ЛЮМ’ЄР» 

1. Збір дитини для відпочинку у французькому таборі «КЛУБ ЛЮМ’ЄР» здійснюється згідно з пам'яткою 

рекомендованих речей, що надається адміністрацією табору батькові при реєстрації дитини на зміну. 

2. Не дозволяється передавати дитині при зборі в табір і під час відпочинку: 

- продукти харчування або напої; 

- планшети, ноутбуки та інші цінні речі; 

- заборонені законодавством України речовини і медичні препарати *. 

З метою забезпечення безпеки дітей під час відпочинку, адміністрація при реєстрації під час заїзду проводить 

огляд речей дитини на відсутність продуктів харчування, колючо-ріжучих предметів, спиртних і тютюнових 

виробів. 

  

* Адміністрація табору при реєстрації дитини на зміну повинна бути поставлена до відома про передачу 

йому медичних препаратів, необхідних для здоров'я і життєдіяльності дитини з точки зору одного з батьків 

або згідно з рецептом лікаря з графіком прийому медичних препаратів. Перелік переданих дитині медичних 

препаратів повинен бути наданий в письмовому вигляді адміністрації з боку батька. 

 


