Директору позаміського закладу
оздоровлення та відпочинку «Крилатий»
Савченку І.Л.

ШАНОВНІ БАТЬКИ!
ПЕРШ НІЖ ЗАПОВНИТИ І ПІДПИСАТИ ЗАЯВУ
ОЗНАЙОМТЕСЬ З ПРАВИЛАМИ НАПРАВЛЕННЯ ТА
ПЕРЕБУВАННЯ ДІТЕЙ У ДИТЯЧОМУ ЗАКЛАДІ
ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «КРИЛАТИЙ»
 Діти віком від 7 до 18 років приймаються до дитячого
закладу оздоровлення та відпочинку «Крилатий» та
перебувають самостійно. Діти віком від 4 до 7 років
перебувають у ПЗОтВ разом із батьками чи іншими
законними представниками.
 Прийом дітей здійснюється після оплати путівки. Оплата
проводиться по безготівковому або готівковому розрахункам.
 Кошти, що привозяться дітьми, здаються в підписаному за
формою конверті вихователю загону, зберігаються в сейфі
і видаються вихователем по вимозі дитини. Сума грошей (що
виділяється дітям) визначається батьками, з урахуванням
витрат на екскурсії, фотографування, придбання сувенірів та
на інші потреби.
 В дитячому закладі визначені правила, які забезпечують
охорону життя і здоров’я ваших дітей. Відпочиваючим в
дитячому закладі дітям належить виконувати всі дії в процесі
життєдіяльності з відома і дозволу вихователя. Дитина в
цілях особистої безпеки і дотримання санітарних норм
зобов’язана носити одяг по сезону. Всі дії повинні
виконуватися дитиною своєчасно, згідно розпорядку дня.
Дітям заборонено палити, вживати алкоголь, наркотичні
засоби, застосовувати медичні препарати без нагляду
лікаря, самовільно виходити за територію закладу, а
також не виконувати розпорядок дня. У разі порушення
дитиною вказаних правил, а також за наявності у нього
емоційних, психологічних або поведінкових проблем, які
ставлять під загрозу зриву виконання програми зміни і
шкодять оточуючим і йому особисто, він буде негайно
відправлений до місця проживання без повернення сплаченої
суми за перебування в супроводі і за рахунок батьків. Якщо
дитина залишає заклад в терміни сплаченого перебування,
повернення коштів не проводиться.
 Всі діти по приїзду до дитячого закладу проходять медичний
огляд, ті діти, яким протипоказане перебування в
позаміських дитячих закладах оздоровлення та відпочинку за
станом здоров’я, а також не мають повністю оформленої
медичної
довідки,
ПОВЕРТАЮТЬСЯ
НАЗАД
з
супроводжуючими за рахунок батьків, з повідомленням на
адресу медичної установи, що заповнила медичну довідку.
 Діти повинні бути щеплені по віку із урахуванням
епідеміологічної ситуації проживання.
 Діти, уражені педикульозом, повинні пройти санобробку.
 У разі хвороби дитини дитячий заклад забезпечує його
харчуванням і медичним обслуговуванням.
 Діти, що приїхали до дитячого закладу, повинні мати не
менше двох пар взуття, кімнатні тапочки, спортивне взуття,
купальний і спортивний костюм, зубну щітку, мило,
гребінець, носові хустки, шкарпетки (не менше трьох пар),
нижню білизну в достатній кількості, гігієнічні засоби у разі
потреби (для дівчаток).

Заява
Я,
______________________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові батька або матері,
або особи, яка є законним представником дитини

______________________________________________,
який(а) зареєстрований:
______________________________________________
Місце реєстрації (фактична домашня адреса)
__________________________________________________________
_________________________________________________________

з правилами направлення і вимогами медичного
відбору дітей до Вашого дитячого закладу
оздоровлення та відпочинку ознайомлений(а) і
підтверджую, що моя дитина не має обмежень для
перебування в ПЗОтВ «Крилатий».
Я погоджуюсь, що Ваш дитячий заклад не несе
відповідальності
за
збереження
особистих
дорогоцінних речей моєї дитини, а також мобільного
телефону, відео, аудіо і фото техніки, якщо вони не
знаходились в камері схову або сейфі дитячого закладу.
Повідомляю Вам, що моя дитина не має
обмежень щодо фізичної активності і я дозволяю своїй
дитині
______________________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові дитини, рік народження

______________________________________________
приймати участь у спортивних змаганнях, туристичних
походах, екскурсіях та інших заходах, передбачених
програмою дитячого закладу.
Я даю дозвіл медичному персоналу, у разі
потреби, робити рентгенівські знімки, необхідні
аналізи, ін'єкції та здійснювати лікування дитини, а у
разі екстреної необхідності зв'язатися зі мною
телефоном:
( ________ ) ___________________.
Код

Телефон

1)Звертаю Вашу увагу, що моїй дитині необхідно по
курсу лікування приймати медичні препарати:
________________________________________________
_______________________________________________,
які знаходяться у дитини в кількості:
________________________________________________
________________________________________________
Прошу лікаря закладу прослідкувати за їх вживанням.
2)Звертаю вашу увагу, що моя дитина має алергію на
наступні продукти харчування:_____________________
________________________________________________
3) Даю згоду на обробку моїх персональних даних
відповідно до Закону України „Про захист
персональних даних” від 01.06.10 №2297-VI
_______________
Підпис

___________________________
Прізвище, ініціали

« ____ » ___________________ 20___ р.

