
Перелік документів, які повинна мати дитина для 
участі в табірній зміні: 

 путівка в табір; 
 копія свідоцтва про народження; 
 медична довідка форми № 079/0; 
 довідка про щеплення; 
 cтраховий поліс, який в т.ч. покриває витрати на лікування COVID-19; 
 тест на COVID-19. Негативний результат ПЛР-тесту, який зроблено не 

більше ніж за 48 години до заїзду. 
 довідка про епідеміологічне оточення. 

Увага! В разі відсутності хоча б одного з документів, дитину не зможуть прийняти в 
табір. 

Перезмінка оплачується додатково. 
 
Що необхідно взяти дитині в табір? 

 Одяг і взуття по сезону (штани – 2 пари, шорти), включаючи теплі речі 
(байка, светр із високим коміром, куртка з капюшоном – ввечері буває 
прохолодно). 

 Взуття (туристичні вологостійкі черевики або гумові чобітки, кросівки шкіряні 
на товстій підошві, тапочки гумові для душу). 

 Спортивний одяг і взуття. 
 Головний убір від сонця. 
 Купальник (для дівчаток) або плавки (для хлопчиків). 
 Шкарпетки (тоненькі, теплі) і нижню білизну в достатній кількості. 
 Парасолька або дощовик. 
 Сидушка туристична. 
 Засоби особистої гігієни: мило для рук, мило для прання, зубна паста, зубна 

щітка, шампунь, хусточки (краще одноразові), дезодорант. 
 Предмети особистої гігієни для дівчаток. 
 Кишенькові гроші, але небагато. 
 Сценічні костюми, реквізити та музичні інструменти, якщо вони не великі за 

об’ємом та масою (дитина матиме змогу реалізувати свої таланти впродовж 
зміни). 

Що не рекомендується брати з собою в табір? 

 Велику суму грошей. 
 Цінні речі, які було б дуже шкода зламати або втратити (електронна книга, 

планшет, ноутбук, ювелірні вироби і т.д.). 
 Засоби від комарів (на ТК «Буковель» немає комарів). 
 Медичні засоби (є стаціонарний медпункт). Якщо дитина потребує якихось 

особливих медикаментів,обов’язково попередьте про це організаторів. Якщо 
Ваша дитина повинна приймати протягом зміни ліки на регулярній основі, їх 
необхідно передати лікарю, що проводить огляд при відправці. 

Що категорично заборонено брати з собою в табір? 



 Наркотики. 
 Спиртні напої (включаючи слабоалкогольні). 
 Тютюнові вироби. 
 Будь-яку піротехніку (петарди, хлопавки і т.д.). 
 Ножі, рогатки і т.д.  

У разі виявлення у дитини вищеперелічених предметів вона буде 
достроково відрахована з табору без відшкодування вартості путівки . Якщо 
ж у дитини будуть виявлені наркотичні речовини, справу буде передано до 
міліції. 

Прийом у табір відбувається в паркінгу №1 на першому поверсі. 

 


