
ПАМ’ЯТКА ДЛЯ  БАТЬКІВ, 
 

діти яких від’їжджають на 

оздоровлення до дитячих оздоровчих         

           закладів 

 
Якщо Ваша  дитина від’їжджає до дитячого оздоровчого 

табору потягом. Прибути на вокзал не пізніше за 40 хвилин до 

відправлення потягу. 

 При собі мати: 

 - посадковий талон; 

 - медичну довідку форми № 079/о; 

 - форма № 063/о (ксерокопія); 

 - довідка про епідоточення,  

 - педікульоз. 

 

Всі медичні довідки повинні бути складені  

у конверт або файл та знаходитись  

у дорожній сумці дитини. 

 

 

В дорогу категорично забороняється брати: 
 

молочні, кисломолочні продукти, варені ковбаси і м’ясні 

продукти домашнього приготування, рибні продукти, 

консерви в томатному соусі, а також продукти, термін 

зберігання яких не перевищує 48 годин при кімнатній 

температурі. 
 

ЧИ ДАВАТИ ГРОШІ ? 

 
            Якщо є можливість, звичайно.  

 Але даючи дитині певну суму грошей, навчіть її планувати 

свій бюджет, доцільно витрачати гроші. 

   
 

 

ЩО ПОТРІБНО ВЗЯТИ ДИТИНІ  

З СОБОЮ 
(приблизний список необхідних речей) 

 

 1. Предмети особистої гігієни : 

• Зубна паста, щітка, мило (у мильниці); 

• Мочалка, шампунь, дитячий крем, рушник; 

• Гребінець, ножиці для нігтів; 

• Туалетний папір; 

• Для дівчаток: косметичні речі по догляду за шкірою, гігієнічні 

речі; 

• Сонцезахисний крем, засіб від комарів. 

• Окремо рушник (або підстилку) для моря або річки;  
 

2.Одяг та взуття: 

• Повсякденний одяг (1-2 комплекти); теплий одяг; 

• зручне взуття для повсякденного носіння (перемінне взуття, 

для дощової погоди – гумове взуття); 

• 2-3 комплекти переміни білизни; 

• головні убори; 

• купальний костюм, пляжне взуття, рушник  

• святковий одяг для вечорів відпочинку; 

• шорти, майки (футболки), спортивне взуття; 

• легка куртка, кофта, спортивний костюм.  

  

ЧОГО НЕ ВАРТО ДАВАТИ ДИТИНІ 
 

• Дорогу аудіо, відео і фото техніку, мобільні телефони; 

• Ювелірні вироби. 

 Адміністрація табору не несе відповідальність за коштовні 

речі, мобільні телефони та гроші, які не були здані на зберігання 

і вартість втрачених матеріальних цінностей не відшкодовує !  
 
 

ННееххаайй  ввссіі  ннееооббххіідднніі  ррееччіі  ббууддууттьь  уу  ввааллііззіі,,  ддииттииннаа  ннаа  ввііддппооччииннккуу,,    

аа  ввии  --  вв  ссппооккооюю  іі  ввппееввннееннооссттіі  вв  ккооммффооррттіі  вваашшооггоо  ччааддаа..    

ГГааррннооггоо  ввііддппооччииннккуу  вваамм  іі  вваашшіійй  ррооддиинніі!!  


