
СТАТУТ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ЛІТНЬОГО ТАБОРУ,  
ФІНАНСОВАНОГО ЗА КОШТИ ЮНІСЕФ 

   
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ   

 

1. Організатор свята – Будинок культури міста Жешув.  

2. Статут визначає умови участі у таборі, організованим Будинком культури м. Жешув.   

3. Табір повністю профінансований ЮНІСЕФ, участь у ньому безоплатна.   

 

II. ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІТНІХ ДЕННИХ ТАБОРІВ  

 

1. Табір організовується в місті Жешув формі тижневого перебування в такі години:   

     7.00-16:30 – 9,5 год (2 зміни в період 16.08 – 26.08.2022 р.) в 3 філіях Будинку культури м. Жешув: Біла, Криницька,    

     Старомістя (Biała, Krynicka, Staromieście).  

2. Учасники денного табору приймаються до закладів з 7.00.  

3. Будинок культури м. Жешув несе відповідальність за дитину виключно в години занять, які організовано під час зміни.   

4. Розважально-рекреаційні та освітні заняття відбуваються під постійною опікою вихователів, відповідно до складеного  

     розкладу.   

5. У таборі приймають участь діти, народженні в 2010-2015 роках.  

6. В першу чергу приймаються діти, які проживають в місті Жешув.  

7. Кількість місць в заїзді обмежена.  

8. Учасники денного табору матимуть І сніданок, ІІ сніданок, обід з двох страв, десерт і компот.  

9. Діти зобов'язані дотримуватися рекомендацій вихователів, правил безпеки, чистоти та порядку. У випадку небажання  

    підпорядковуватися Будинок культури м. Жешув залишає за собою право відраховувати дитину з числа учасників табору.  

    Недисциплінованість, самовільне залишення території табору, недотримання рекомендацій вихователів, а також  

    недотримання статуту      

    табору може спричинити:  

• вихователь може сказати про порушення,  

• заборонити участь в деяких заняттях,  

• повідомити батьків/опікунів про негативну поведінку,  

• виключити з числа учасників табору без можливості повернення оплати.  

10. Будинок культури м. Жешув не несе відповідальності за загублені або залишені дитиною речі під час табору, а також за  

       знищення дитячих речей іншими учасниками табору.  

11. Організатор просить, щоб діти не приносили  непотрібних речей та пристроїв, на приклад, мобільних телефонів, приладів  

      для прослуховування музики, іграшок.   

12. Будинок культури м. Жешув залишає за собою право відкликати заїзд в денному таборі, у випадку нижчої ніж 5 осіб  

      відвідуваності.   

13. Будинок культури м. Жешув залишає за собою право відкликати заїзд в денному таборі, у випадку певних обмежень,  

      заборон та наказів  у зв'язку з санітарно-епідеміологічним станом або відповідно до розпоряджень Міністерства здоров'я і  

      Головного санітарного лікаря. Організатор залишає за собою право, відмінити діяльність літнього табору з незалежних від  

      нього причин.     

14. Будинок культури м. Жешув залишає за собою право змінювати денну і тижневу програму табору, які розміщенні в 

додатках. 

   

IIІ. МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ 

   

Табір буде проводитися в представлених нижче філіях будинку культури міста Жешув   

1)     Філія Біла на вул. Kardynała Karola Wojtyły 164,  

2)     Філія Криницька на вул. Krynicka 1,   

3)     Філія Старомістя на вул. Staromiejska 43a  

  

IV. ЧАС ПРОВЕДЕННЯ   

 

– 1 зміна: 16-19 серпня 2022 року   

– 2 зміна: 22-26 серпня 2022 року 

  

V. БАТЬКИ/ЮРИДИЧНІ ОПІКУНИ   

 

1. Відповідальні за безпечний шлях дитини від місця проживання до місця проведення табору і навпаки   

2. Зобов’язані забезпечити дітям   

 А) змінне взуття   

 Б) питну воду   

 В) відповідний до погоди одяг  

3. Мають привести дитину до табору не раніше 7.00, батьки несуть відповідальність за дитину залишену без нагляду раніше  

     7.00  

4. Повинні забрати дитину до 16:30  

5. В випадку, якщо дитина залишиться довше визначеного часу, за кожну наступну годину буде нараховуватися квота в розмірі  

     50 злотих.  

6. В випадку, якщо дитина повертається додому сама, батьки/опікуни зобов’язані написати заяву (додаток 3)    



7. Якщо дитину має забрати третя особа (на приклад: няня, брат, бабуся) батьки повинні написати заяву та передати її  

    керівнику табору (додаток 4)  

8. Батьки/опікуни виражають згоду на доступ до даних учасника: дата народження і польський ідентифікаційний номер  

    (песель) для страхової компанії перед кожним виїздом під час зміни в таборі.  

 

VІ. КЕРІВНИК ДЕННОГО ТАБОРУ 

   

Керівник денного табору зобов’язаний:  

     А) Розробити розклад занять і план дня та контролювати їх реалізацію  

     Б) Контролювати роботу вихователів   

     В) Надати учасникам безпечні умови перебування в таборі від моменту передачі дитини батьками вихователям до моменту їх  

          відбору 

 

VIІ.  ВИХОВАТЕЛІ ДЕННОГО ТАБОРУ 

   

Вихователі опікуються учасниками табору, стараються забезпечити якнайкращі умови відпочинку, допомогти вільно 

працювати в групах і організувати приємне і корисне проведення вільного часу.  

   

VIIІ. ЗАПИС НА ДЕННИЙ ТАБІР 

   

ПРАВИЛА ЗДІЙСНЕННЯ НАБОРУ 

 

В зв’язку з інтеграційною ціллю табору, 50% учасників групи мають бути мешканцями Жешува, а інші 50% громадянами 

України. Першочергово в табір будуть прийняті діти з родин, які підтримуються  міським центром соціального захисту міста 

Жешув.  

 

Записи будуть прийматися виключно на електронну пошту 10 серпня 2022 р. або до вичерпання вільних місць. Для цього 

потрібно вислати скан або фото правильно оформленої документації (з ім’ям і прізвищем дитини в заголовку) на електронну 

пошту вибраної філії:  

 

1. Кваліфікаційна карта учасника (додаток 1)  

2. Посвідчення про участь (додаток 2)  

3. Довідка з міського центру соціального захисту міста Жешув (якщо є).   

  

На початку реєстраційні документи будуть оцінені формально, а на рішення про прийняття впливатиме:   

 

1. Правильно оформлена документація.   

2. Черговість поданих заяв  

 

Електронні адреси філій будинку культури міста Жешув:   

Філія Біла: biala@rdk.rzeszow.pl     

Філія Криницька: krynicka@rdk.rzeszow.pl   

Філія Старомістя: staromiescie@rdk.rzeszow.pl   

  

Табір повністю профінансований, тому участь безоплатна.   

Батьки/юридичні опікуни після отримання підтвердження про прийняття дитини до літнього табору повинні протягом двох 

робочих днів підтвердити участь дитини в даному таборі. Якщо підтвердження не буде зафіксовано, бронювання участі буде 

анульовано.   

  

ВІДМОВА  

1. Якщо Учасник, зарахований до літнього табору, не може взяти в ньому участь, один із батьків/юридичний опікун  

    зобов’язаний негайно повідомити про це відповідне відділення електронною поштою.   

2. У зв’язку з тим, що літній табір є безкоштовним, учасник, який не прийде першого дня без попередження, виключається зі      

    списку.  

  

  

 


