
 
ВАЛІЗА (стандартний перелік речей) 

 Що взяти з собою до табору: 

- документи: медкарта, копія св-ва про народження, путівка (якщо видана Вам) 

- предмети особистої гігієні: 

- спортивний костюм та закрите спортивне взуття; 

- кросівки, туфлі, босоніжки-сандалі з фіксованой п'яткою, сланці для пляжу; 

- головний убір: бейсболка, косинка або сонцезахисний капелюх; 

- купальник, плавки (краще мати два комплекти), шапочка для бассейну. 

- святковий одяг для дискотек; 

- 5-6 пар шкарпеток або гольф; 

- натільна білизна (трусики, маєчки та т.п.); 

- Рушники, в т.ч. для душу, пляжу, басейну. 

- піжама, нічна сорочка. 

- медичні препарати і ліки, що постійно приймаються дитиною за рецептом лікаря. 

Що НЕ брати з собою: 

- ліки, які не рекомендовані лікарем 

- наркотичні і алкогольні продукти 

- похідні складні ножі, і інші прилади. 

- дрібну побутову техніку: праска, чайник і т. д. 

- столові прилади і посуд: вилки, ножі, чашки, тарілки 

- дорогу техніку і коштовності, ювелірні прикраси. 

- спортивний інвентар: м'ячі, гантелі, і т. д. 

  

Цінні речі. Золоті прикраси. Дорога техніка. 

Рекомендуємо не давати дітям з собою дорогих речей, золотих прикрас, дорогої техніки. 

Втрата подібних речей сильно засмучує дітей і може стати джерелом конфліктів в загоні. 

  

Мобільний телефон для дитини. 

Не слід давати дитині в табір дорогий телефон, діти часто втрачають техніку. 

  

Кишенькові гроші дитини. 

В кожному дитячому таборі є камера зберігання. В день заїзду дитина через вожатого або самостійно, 

здає готівку касиру на зберігання (обов'язково в підписанні конверті). Взяти необхідну суму коштів зі 

свого рахунку він може у касира дитячого табору в міру необхідності. 

 

На випадок користування послугою трансферу обов'язкова наявність оригіналу св-ва про народження 

або паспорта. Для харчування в поїзді рекомендовані легкі сухі пайки з продуктів тривалого 

зберігання (овочі, фрукти, сухе печиво, вода) 

 

Список наведено в загальному форматі. Для кожного конкретного табору список може бути змінено. 

Прохання уточнювати при придбанні путівки цю інформацію. 
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