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ПРАВИЛА  

внутрішнього розпорядку для дітей,  

які перебувають на відпочинку та оздоровленні в ДОЗ «Універ»  

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

 1. Ці правила визначають порядок перебування дитини в ДОЗ «Універ», права та обов’язки ДОЗ 
«Універ» відносно дитини і батьків (законного представника) на період перебування на території 
закладу (терміну дії путівки). 

2. У ДОЗ «Універ»  приймаються діти віком від 7 до 18 років включно, які не мають медичних 
протипоказань і готових до самообслуговування. 

3.Виконання Правил внутрішнього розпорядку обов'язкове для всіх дітей, які перебувають в ДОЗ 
«Універ». 

4. Усі питання, пов'язані з виконанням правил внутрішнього розпорядку дітьми, які відпочивають 
в ДОЗ «Універ», вирішує адміністрація ДОЗ у межах даних йому прав. 

5. Кожна дитина повинна усвідомлювати, що вона їде в дитячий колектив і повинна дотримуватися 
правил, встановлених в цьому колективі. Приїзд дитини в ДОЗ «Універ» вважається згодою дитини 
та її батьків на виконання правил, встановлених в закладі. 

  
II. ПРАВИЛА ЗАЇЗДУ/ВИЇЗДУ ТА ПЕРЕБУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЮ ТАБОРУ 

1.  Прийом дітей в ДОЗ «Універ»  проводиться шляхом особистої передачі дитини від батьків 
(законного представника) представнику ДОЗ при реєстрації на місці. 

2. Прийом дітей в ДОЗ «Універ» проводиться на підставі наступних документів, які пред’являються 
батьками перед заїздом на реєстрацію: 

- заповнена путівка завірену підписом та печаткою установи, яка її видала; 

-  медична довідка (форма 079-у) з даними про перенесені інфекційні захворювання, з даними про 
останні зроблених профілактичні щеплення; з відміткою про відсутність педикульозу; при 
наявності хронічних захворювань вказати дату останнього загострення; із зазначенням групи 
здоров’я, фізкультурної групи, рівнем фізичного розвитку, обмеженнями в оздоровчих заходах; 

- заповнена індивідуальну карта-анкета дитини. 

3. Всі діти по приїзду в ДОЗ «Універ» проходять медичний огляд штатним медичним працівником. 
Лікар ДОЗ має право відмовити дитині в прийомі в табір за наявності явних проблем зі здоров'ям, 
відсутності медичних документів або їх невірному оформленні. 

4.На момент заїзду дитина має бути здоровою. В разі приховування інформації про реальний стан 
здоров’я Дитини (про захворювання, які протипоказані для перебування Дитини в дитячих 
оздоровчих таборах) Батьки зобов’язуються достроково забрати Дитину, при цьому грошові кошти, 
сплачені за путівку, не повертаються. 

5.  При загостренні у дитини хронічних захворювань або у разі захворювання дитини в період 
перебування в ДОЗ «Універ», (якщо хвороба перешкоджає подальшому перебуванню дитини у 
дитячому колективі), батьки мають забрати дитину та відправити її до місця постійного 
проживання. 

8. Щоб забрати дитину з території табору раніше строку закінчення зміни необхідно написати заяву 
встановленого зразка на ім’я директора ДОЗ. Право відвідувати та забирати дитину за територію 
табору, мають її батьки (законні представники) або інші особи, за умови наявності у них юридично 
завіреної довіреності, свідоцтва про народження дитини та після заповнення заяви встановленого 
зразка. З моменту заповнення заяви працівники ДОЗ «Універ» не несуть відповідальності за 
здоров’я та життя дитини. При поверненні дитини до ДОЗ «Універ» необхідно  надати довідку від 
сімейного лікаря, що дитина здорова та пройти медогляд штатним лікарем ДОЗ. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1013-13


III. ПРАВИЛА РОЗПОДІЛУ НА ЗАГОНИ 

1. Розподіл на загони відбувається в день заїзду дітей у відповідності з віковими даними, які були 
надані під час процедури розподілу та зазначені в анкеті. 

2. Після розподілу перехід до іншого загону можливий лише за умови, якщо у загоні, в який хоче 
перейти ваша дитина, є вільні місця. 

3. Дитину, яка прибула в табір вже після формування загонів, адміністрація ДОЗ направляє в загін, 
що максимально відповідає її віку, але в якому є вільне місце. 

  

IV. ОСНОВНІ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ДІТЕЙ  В ДОЗ «УНІВЕР»  

1. Діти, які відпочивають в ДОЗ «Універ», мають право: 

- на отримання усього комплексу послуг, передбачених функціонуванням ДОЗ «Універ» в період, 
зазначений в Путівці в ДОЗ «Універ»; 

- на отримання кваліфікованої медичної допомоги в разі захворювання або травми;  

- звертатися до організаторів програми за роз’ясненням проблем з питань побуту, купання, 
медичного обслуговування. 

2. Діти, які відпочивають в ДОЗ «Універ», зобов'язані: 

- чітко виконувати правила внутрішнього розпорядку для дітей, які відпочивають в ДОЗ «Універ», 
режим дня в ДОЗ «Універ»; 

- дотримуватися техніки безпеки, профілактики травматизму і попередження нещасних випадків, 
санітарно-гігієнічних правил і інших інструктивних матеріалів ДОЗ «Універ»; 

- здійснювати елементарну трудову діяльність, що включає прибирання свого спального місця, 
утримання в порядку особистих речей, дотримання норм особистої гігієни, чергування в кімнаті, 
їдальні і по табору, підтримку чистоти в корпусах і на території тощо; 

- бережливо відноситись до майна табору; 

 - шанобливо ставитися до працівників ДОЗ, інших дітей. 

3. Дітям, які перебувають в ДОЗ «Універ» категорично забороняється: 

- приносити, передавати або вживати спиртні напої, тютюнові вироби, токсичні та наркотичні 
речовини; 

- зневажливо ставитися по відношенню до інших учасників, застосовувати фізичну силу, вживати 
ненормативну лексику, займатися будь-якою незаконною діяльністю; 

- несанкціоновано виходити за територію закладу без супроводу вихователів; 

- приносити та зберігати продукти харчування та страви з їдальні; 

- виносити за межі їдальні посуд харчоблоку; 

- самовільно виходити на пляж, купатися в річці; 

-пошкоджувати майно табору, а також майно інших дітей і дорослих, знищувати зелені насадження, 
інфраструктуру;  

- приводити у кімнати сторонніх осіб, у тому числі родичів; 

- після 23.00 години ходити по коридорам, з кімнати в кімнату, голосно розмовляти. 

 

V. ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ ДІТЕЙ В ДОЗ «УНІВЕР»  
БАТЬКАМИ ТА ІНШИМИ ЗАКОННИМИ ПРЕДСТАВНИКАМИ 

5.1. Батьки, особи, що їх заміняють та інші особи з метою відвідування на територію закладу не 
допускаються. 

5.2. Вхід та перебування батьків в закладі дозволяється з метою захисту прав дитини та реалізація 
ними прав передбачених законодавством, за умови використання засобів індивідуального захисту, 
зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених 
самостійно, після проведення термометрії та попереднього узгодження відповідних дій з 
керівником закладу. 

При цьому батькам дозволено відвідувати лише зону рецепції. Решта зони табору дозволені для 
відвідування виключно в супроводі адміністрації.  

Відвідування житлових корпусів дитини категорично заборонено. Це обумовлено санітарним 
режимом табору і турботою про безпеку дітей, що відпочивають в таборі.  



5.3. Держспожив службами заборонені всі продукти для передачі в умовах заміського табору, тому 
передані дитині продукти харчування будуть конфісковані і знищені. 

 

VI. ДОСТРОКОВЕ ВІДРАХУВАННЯ ДИТИНИ З ДОЗ «УНІВЕР» 

1. Дитина може бути відрахована з ДОЗ «Універ» з наступних підстав :  

- за бажанням батьків чи інших законних представників дитини; 

- грубе порушення правил внутрішнього розпорядку, пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності; 

- крадіжка, вимагання, погрози, нанесення морального або фізичного збитку з боку дитини по 
відношенню до інших дітей чи співробітників; 

 - нанесення значного умисного матеріального збитку ДОЗ;  

- вживання спиртних напоїв (включаючи слабоалкогольні), тютюнових виробів, наркотичних 
засобів;  

- виявлення у дитини хронічних захворювань або медичних протипоказань (зазначених в анкеті або 
медичних довідках чи виявлених під час обстеження лікарем закладу), які можуть негативно 
позначитися на її здоров’ї під час перебування в таборі;  

- травми та захворювання дитини, які можуть бути небезпечними для подальшого перебування в 
заклады, як для неї, так і для інших дітей; 

- інші підстави, що унеможливлюють перебування дитини в ДОЗ. 

2. Адміністрація в присутності дитини сповіщає батьків (законного представника) про систематичні 
порушення дитиною вищевказаних правил і попереджає про відрахування з ДОЗ.  

3. Відрахування проводиться при наявності актів, медичних довідок та інших документів та відео 
матеріалів, що фіксують та підтверджують вищевказані причини.  

4. При відрахуванні дитини з ДОЗ компенсація невикористаних днів путівки не проводиться.  

5.Батьки дитини (законні представники) несуть матеріальну відповідальність за заподіяний закладу 
майновий збиток внаслідок недисциплінованої поведінки дитини.  

 

VII. ІНШЕ 

1. Адміністрація ДОЗ «Універ» лишає за собою авторське право на відзнятий фото-відео матеріал. 

2. Адміністрація ДОЗ «Універ» не несе відповідальності за особисті речі дітей, що були загублені, 
втрачені або пошкоджені. 

 

 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ ДОЗ «УНІВЕР» 


