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ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ
в позаміському закладі оздоровлення та відпочинку «Прибрежний»
Приїзд дитини в позаміський заклад оздоровлення та відпочинку (надалі –
заклад) вважається згодою дитини
і його батьків (або інших законних
представників)
на
виконання
правил,
встановлених
в
закладі.
При серйозних порушеннях встановлених правил поведінки в закладі
дострокове відрахування дитини з місця відпочинку, відбувається за рахунок
батьків (або інших законних представників) і без якої-небудь компенсації за
скорочення терміну перебування в закладі .
Загальні правила поведінки дітей (підлітків)
в позаміському закладі оздоровлення та відпочинку
1.Необхідно дотримуватися режиму дня закладу, загальних санітарно-гігієнічні норм
(умиватися, причісуватися, приймати душ, одягатися по погоді і так далі).
2.Кожна Дитина зобов'язаний дотримувати всіх встановлених у позаміському закладі
оздоровлення та відпочинку правил, у тому числі правил протипожежної безпеки,
правил проведення морських купань, екскурсій, автобусних поїздок, походів і тому
подібне
3.Дитина зобов'язаний бути разом із загоном. При необхідності відлучитися
обов'язково отримати дозвіл свого вихователя-культорганізатора.
4.Вихід за територію позаміського закладу оздоровлення та відпочинку допускається
лише з дозволу директора ПЗОтВ або заступника директора дитячого оздоровчого
комплексу з виховної роботи і лише у супроводі вихователя-культорганізатора.
5.Кожна Дитина і співробітник позаміського закладу оздоровлення та відпочинку
повинні берегти зелені насадження на території закладу, підтримувати чистоту.
6.Не можна їсти незнайомі ягоди, плоди.
7.В
разі
погіршення
самопочуття
необхідно
повідомити
вихователякульторганізатора.

8.Необхідно дотримуватися правил поведінки в суспільних місцях - словами, діями і
поведінкою не заважати оточуючим, не ображати їх естетичного почуття.
9.У позаміському закладі оздоровлення та відпочинку забороняється палити і вживати
спиртні напої, у тому числі пиво.
10.Необхідно дбайливо відноситися до особистого майна і майна позаміського
закладу оздоровлення та відпочинку .
Примітка:
- за порушення правил перебування в закладі і чинного законодавства (крадіжка,
аморальна поведінка, самовільні дії, які можуть завдати шкоди його здоров'ю
або здоров'ю тих, що оточують, куріння, прийом алкогольних напоїв або
наркотиків, і тому подібне) Дитина може бути достроково відрахована з
позаміського закладу оздоровлення та відпочинку і доставлена додому за
рахунок батьків(або інших законних представників);
- за заподіяний збиток майну позаміського закладу оздоровлення та відпочинку
відповідальність несуть батьки (або інші законні представники) дитини.
Правила протипожежної безпеки.
1.Необхідно знати план евакуації спального корпусу. В разі виявлення ознак спалаху
негайно покинути будівлю і повідомити будь-якого з дорослих.
2.Забороняється розводити вогонь в приміщеннях, на території позаміського закладу
оздоровлення та відпочинку і в походах.
3.Не дозволяється користуватися електроприладами без дозволу вихователякульторганізатора.
4.У таборі палити заборонено.
5.Легкозаймисті предмети слід здати на зберігання вихователю (вожатому).
6.Не дозволяється чіпати провисаючі дроти, та такі, що стирчать. Про наявність таких
дротів слід повідомити вихователя-культорганізатора.
Правила проведення морських купань.
1.Дозволяється виходити на пляж лише із загоном. На пляжі необхідно
розташовуватися в секторі, відведеному загону.
2.Кожен повинен мати з собою головний убір, рушник, купальний костюм (плавки,
купальник).
3.Купання проводиться по групах кількістю не більше 8-10 чоловік. По команді
вихователя-культорганізатора слід вишикуватися, розрахуватися по порядку номерів.
4.Вхід у воду дозволяється лише по команді інструктора з плавання. Купання
проводиться в захищеному секторі, запливати за загородження (буйки) заборонено.
5.Суворо заборонено пірнати, користуватися маскою, ластами, трубкою, надувними
предметами, подавати помилкові сигнали лиха, штовхатися і боротися у воді.
6.Вихід з води здійснюється по сигналу інструктора з плавання, після чого слід
вишикуватися і розрахуватися по порядку номерів.

Правила поведінки під час проведення ігор, спортивних занять і змагань:
1.При використанні ігрових та спортивно-оздоровчих майданчиків необхідно
дотримуватися таких правил:
- на спортивні майданчики діти допускаються тільки в спортивному одязі та взутті;
- рухомі спортивні пристосування, поглиблення на майданчиках і т.п. повинні бути
огороджені;
- проводити заходи і користуватися спортивним інвентарем, снарядами на вологому
майданчику не допускається;
- діти повинні бути навчені правильному та безпечному користуванню спортивним
обладнанням, спортивним інвентарем.
2. Відповідальність за підготовку місць спортивних заходів покладається на
інструктора з фізкультури (плавання).
3. При проведенні спортивно-масових заходів інструктор з фізкультури (плавання)
зобов'язаний забезпечити повну справність спортивного інвентарю, обладнання,
страховку при заняттях на гімнастичних снарядах.
4. Під час проведення спортивних заходів діти повинні перебувати разом з вожатими,
вихователями.
5. Лікар табору зобов'язаний бути присутнім на всіх спортивно-масових заходах, що
проводяться в таборі.
6. Дитячі спортивні команди спрямовуються на змагання тільки в супроводі вожатих,
вихователів, інструктора з фізкультури (плавання).
7. Під час масових заходів (спартакіад, багать, фестивалів, водних свят, атракціонів,
концертів, кінофільмів та ін.) з дітьми знаходяться: директор табору, вожаті,
вихователі загонів, інструктори з фізкультури (плавання), медичні працівники.
8. Заняття дітей у спортивних секціях а також їх участь в спортивних змаганнях
узгоджуються з лікарем табору.
Правила поведінки під час масових заходів.
1.При проведенні масових заходів слід знаходитися разом із загоном. Відійти можна
лише у супроводі вихователя-культорганізатора.
2.Заходи слід відвідувати у відповідному одязі і взутті. Якщо це не передбачається
сценарієм, не можна з'являтися на заходах в купальнику, ляпанцях.
3.При проведенні масових заходів на відкритих майданчиках в сонячну погоду
наявність головного убору обов'язкова.
4.Слід дотримувати правила етикету в суспільних місцях (не шуміти, не штовхатися,
не свистіти, не топати ногами).
Правила поведінки під час проведення автобусних екскурсій.
1.Посадка в автобус проводиться по команді екскурсовода (вихователякульторганізатора).
2.Під час руху автобуса не дозволяється стояти і ходити по салону. Не можна
висовуватися з вікна і виставляти руки у вікно.
3.При різкому гальмуванні необхідно триматися за поручні.
4.В разі появи ознак заколисування або нудоти треба відразу повідомити
екскурсовода (вихователя-культорганізатора).

5.Вставати можна лише після повної зупинки автобуса по команді екскурсовода
(вихователя-культорганізатора).
6.Вихід з автобуса проводиться через передні двері. Після виходу з автобуса не
розбрідатися, зібратися у вказаному місці і слідувати вказівкам екскурсовода
(вихователя-культорганізатора). Не можна самостійно виходити на проїжджу частину
дороги і перебігати вулицю.

