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Шановні батьки 
Для забезпечення комфортного відпочинку вашої дитини у дитячому закладі відпочинку «Золото Карпат» , радимо 
забезпечити її наступними речами: 

1. Засоби особистої гігієни: зубна щітка, паста, гель для душу, мочалка, шампунь, гребінець - все в окремій косметичці; 
засоби захисту від сонця (спреї - ЗАБОРОНЕНО); рушник для басейну; засоби захисту від комарів (спреї - 
ЗАБОРОНЕНО); 

2. Одяг: головний убір (кепка, панамка, косинка, БУДЬ-ЩО); футболки, шорти/спідниці, джинси/плаття; теплий одяг; 
купальник/плавки для плавання (мін. 2 шт); спортивний одяг та спортивне взуття (кросівки, кеди, тощо); святковий 
одяг для виступів (сукня, босоніжки, туфлі/сорочка, брюки, тощо); літнє взуття (сланці, босоніжки, тощо); одяг для сну; 

3. Додатково: підписану багаторазову бутилку для питної води; мобільний телефон та зарядний пристрій для зв’язку з 
батьками+навушники, щоб не заважати іншим; кишенькові гроші(за необхідності можна надіслати на карту  табору, ми 
передамо вашій дитині); засоби для плавання в басейні (нарукавники, круги, матраци, дощечки для плавання, тощо. 
ОБОВ’ЯЗКОВО дітям, які плавати не вміють; якщо Ваша дитина володіє грою на музичному інструменті, придатному 
для транспортування (гітара, сопілка, скрипка, флейта, баян, акордеон, тощо) – його можна взяти з собою; якщо 
дитина займається будь-якими стилями хореографії чи гімнастикою - костюми для виступу теж можна брати з собою; 
улюблені книги, ігри та іграшки; скейт, самокат, сігвей. 

4. СУВОРО ЗАБОРОНЕНО: легкозаймисті балончики, запальнички, сірники, ножики, навіть складні, ювелірні прикраси, 
коштовна аудіо-відео-фото техніка, медичні препарати(якщо ваша дитина приймає БУДЬ-ЯКІ ліки просимо зазначити 
це в медичній анкеті, та поставити до відома лікаря ДП«Золото Карпат»). 

 
Корисні лайфхаки: 

Підпишіть ВСІ особисті речі вашої дитини, це значно спростить пошук володарів кепок, кофт, тапок, окулярів. Це можна 
зробити на бірках, використати папірець і скотч. Збираючи дитину в табір, напишіть список речей, які вона бере з собою, і 
попросіть зберегти цей список до закінчення зміни. Цей список стане в нагоді, коли прийде час збирати речі додому, тому 
можна його сховати всередині валізи. Для зручності, радимо збирати речі дитині у валізу на коліщатках максимум розміру M, 
+наплічний рюкзак/або сумку, з якими можна буде ходити і на пляж і спортивні секції і просто по табору. 

 
!ВАЖЛИВО! 

Адміністрація табору дуже переймається, але не несе відповідальності за особисті речі дитини, що відпочиває у дитячому 
закладі відпочинку «Золото Карпат», якщо речі не були передані на зберігання в сейф чи камеру схову. 
   
Дякуємо за співпрацю! 
 


