
 
 

ПУТІВКА 

№ ............... 
 

Термін оздоровлення (відпочинку): 14 днів 

з 02 до 15 серпня 2021 року 
 

П.І.Б. дитини........................................................................ 

............................................................................................. 

Число, місяць, рік народження ......................................... 

Закінчив...................клас….…............................................

...................................................................................школи 

Домашня адреса ................................................................ 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

Відомості про батьків/законних представників дитини 

(прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон): 

Мати……………………………………………………………

…………………………………..тел……………….………… 

Батько…………………………………………………………

…………………………………..тел……………….…………  
 

Путівка видана Комунальним закладом « Полтавський 

обласний центр національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської 

обласної ради» 

„..............” ........................................... 2021р. 
 

В. о. директора  ..........................    Наталія ПОРУБАЙ 
 

 М.П. 
 

НЕЗАПОВНЕНА ПУТІВКА НЕ ДІЙСНА! 
 

Своїм підписом даю згоду на обробку вищевказаних  
персональних даних відповідно до ЗУ «Про захист 
персональних даних» від 01.06.2010р. №2297 IV. 
 

_________________           ___________________________ 
             (підпис)                                      Прізвище, ініціали одного із батьків  

 

Комунальний заклад « Полтавський обласний 
центр національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  
Полтавської обласної ради» 

 
Військово-патріотичний табір  

„Юний десантник” 
вікова категорія 13-17 років 

 
 

ЗВОРОТНИЙ ТАЛОН ДО ПУТІВКИ 
 

№ ................... 
 
 

(Ця частина путівки заповнюється та видається дитині 
або керівнику групи за один день до від’їзду із табору) 

 

Термін оздоровлення (відпочинку) 14 днів 
з 02 серпня 2021 року 
до 15 серпня 2021 року 

 
 
П.І.Б. ......................................................................... 

................................................................................... 

перебував(ла) на оздоровленні (відпочинку) у 

військово-патріотичному таборі „Юний десантник” за 

адресою: Полтавська обл., Полтавський район,          

смт Білики, вул. Набережна, 2 , буд. 2 а 

 
 
Завідувач ВПТ  
„Юний десантник” ………………………В.С. Курган 
 

       М.П. 
 
 
 
 
 
 

 
ПАМ’ЯТКА 

 

ЩОДО ПЕРЕБУВАННЯ У ВПТ „Юний десантник”  
 

1. До табору запрошуються на оздоровлення (відпочинок) 
діти, які не мають медичних протипоказань для 
перебування в дитячому закладі оздоровлення та 
відпочинку, не потребують лікування і постійного 
медичного нагляду. 
2. Адміністрація ВПТ „Юний десантник” має право 
відмовити у прийомі дітей до табору у разі: 
- відсутності путівки; незаповненої або незавіреної 
відповідним чином путівки; 
- невідповідності віку дитини встановленим вимогам (від 
13 до 17 років); 
- відсутності медичних довідок встановленого зразка. 
3. Порушення вимог внутрішнього розпорядку ВПТ „Юний 
десантник” тягне за собою негайне відрахування дитини із 
табору за рішенням адміністрації та відправлення до 
місця постійного проживання за рахунок батьків або інших 
законних представників. 

 
Батьки або інші законні представники дітей 
зобов’язані: 
 
- забезпечити дитину на час перебування у ВПТ „Юний 
десантник” необхідним одягом, взуттям, засобами гігієни 
та індивідуального захисту (маски, антисептик); 
- провести з дитиною превентивну роботу щодо 
запобігання шкідливим звичкам; 
- забезпечити проходження дитиною медичного 
обстеження; 
- надавати інформацію працівникам ВПТ, особам, які 
супроводжують дітей, про індивідуальні особливості 
дитини (зокрема алергічні реакції); 
- відвідувати дитину в таборі в батьківський день та у 
терміни, визначені у путівці, забрати її із табору; 
- відшкодувати заподіяні ВПТ збитки внаслідок 
недисциплінованої поведінки дитини, якщо вона привела 
до заподіяння шкоди майну табору. 

У разі, якщо під час оздоровлення (відпочинку) в ВПТ 
у дитини виявлена хвороба, для лікування якої необхідне 
медичне втручання (окрім випадків, коли потребується 
негайна медична допомога), батьки дитини мають дати 
дозвіл (розписку) на застосування таких дій. 
 
 



ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ 
для дітей та батьків /законних представників 

 Перебування дітей буде організовано у польових 
умовах (наметове містечко)  

 Завідувач табору: Курган В’ячеслав Степанович, 
керівник гуртків військово-патріотичного напряму КЗ 
«ПОЦНПВТКУМПОР», тел..  066 2504515 

 Заступник завідувача табору: Павелко Геннадій 
Григорович, тел.. 095 4231099 

 Адреса табору: Полтавська область, Полтавський 
район, смт Білики вул. Набережна, 2, буд. 2 а 
У табір приймаються діти віком від 13 до 17 років. 

 

Після прибуття до табору необхідно пред’явити: 
- правильно оформлену путівку 
- довідки про медогляд (форма 079/о та форма 063 (усі 

щеплення за віком, в разі відсутності R-Манту – довідка 
від фтизіатра)  

- довідку про відсутність шкірних захворювань і 
педикульозу 

- довідку про епідеміологічне оточення 
- страховий поліс на період перебування у таборі 
- копію свідоцтва про народження (вихованцям віком до 

14 років) чи ID-картки (вихованцям віком 14-17 років)  
 

Для перебування у таборі з собою необхідно мати: 

 кілька змін спідньої білизни (шкарпетки, майки 
/футболки, труси); 

 светр /толстовка/ легка куртка (на випадок прохолодної 
погоди); 

 спортивний костюм, шорти; 

 накидка від дощу; 

 головний убір від сонця; 

 купальний костюм (плавки або купальник); 

 рушники окремі для обличчя, рук, ніг; 

 зручне взуття для спеки та прохолодної погоди; 

 гумові капці для душової; 

 спортивне взуття (кросівки або кеди); 

 рукавички крапкові захисного кольору (садові); 

 посуд (металеві чи емальовані миска, кухоль, ложка); 

 ліхтарик; 

 засоби гігієни (зубна щітка та паста, мило, мочалка, 
гребінець, туалетний папір, дезодорант); 

  засіб для захисту від комах (комарів, кліщів); 

 засоби індивідуального захисту (маски, антисептик) 
ВСІ РЕЧІ НЕОБХІДНО СПАКУВАТИ У РЮКЗАК 

 

 
У таборі діти забезпечуються килимком, спальним 

мішком, місцем у наметі 
 

 

Дуже важливо 
Наполегливо рекомендуємо батькам не давати дітям із 
собою ювелірні прикраси, дорогу косметику, різні 
коштовні електронні гаджети й дорогі мобільні 
телефони, за втрату яких адміністрація відповідальності 
не несе! 

 
 
 

Перелік основних заходів у таборі  
«Юний десантник»  

 Практичні заняття зі стройової, вогневої, 
медичної підготовки 

 Тактична підготовка 
 Заняття з рукопашного бою 
 Військова топографія 
 Військово-повітряна та повітряно-десантна 

підготовка 
 Військово-тактичні ігри 
 Польові виходи 
 Спортивні змагання   

 

 

 

Інформація про засновника табору 
Комунальний заклад  

 «Полтавський обласний центр 
національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді  
Полтавської обласної ради» 

 
                           Адреса:  вул. Зигіна,1  
  м. Полтава, 36014, 
   
                           Виконувач обов’язків директора  
                           Наталія Юріївна ПОРУБАЙ 
 

                          Телефон: (0532) 641-601 
  

                         E-mail: poltavatourcenter@gmail.com 
 

                     сайт  http://poltavatourcenter.pl.ua 

 

Департамент освіти і науки  
Полтавської обласної  

державної адміністрації 
 

Комунальний заклад  
«Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, 
туризму і краєзнавства учнівської молоді  

Полтавської обласної ради» 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Адреса табору: 

Полтавська область, Полтавський район,  
смт Білики 

вул. Набережна, 2, буд. 2а 

mailto:turcenter@mail.ru

