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  Додаток 7 до Опису порядку організації  

едукаційних та туристичних заходів  

учасників освітнього циклу «У зеленому гаю»  

та едукацій МТ «Mažųjų ugdymas» 

 

 

ЗГОДА батьків (опікунів) на участь дитини у денному освітньому табірі 

                           2022 року 

Я, 
________________________________________________________________________
________ ___________  

(ім’я, прізвище, адреса проживання, номер контактного телефону, адреса 
електронної пошти) погоджуюсь з тим, що моя дитина (підопічний) 
________________________________________________________________________
________ __________  

(ім’я, прізвище, дата народження, назва навчального закладу, який відвідував, клас)  

(далі – Дитина, Учасник) їхала/їхав в організований МТ «Mažųjų ugdymas», к.п. 
303214496, юридична адреса Й.Жемгуліо 46, м. Паневежис, в особі голови Раси 
Юревичюте-Буйкіене, що діє відповідно до статуту товариства (далі – Організатор), 
______ денний літній денний освітній табір «У зеленому гаю» (далі – Табір), що 
відбудеться на території хутіра Клімбалес та його околицях у Зеленому Лісі 
(Клімбалес хут., Паневежський район) з ___________________ 2022 року до 
__________________ 2022 року, в будні дні, включаючи святкові дні, з __: __ год. 
до __: __ год. 

 Зобов'язуюсь:  

1. надати правильні та повні анкетні дані про дитину (підопічного) та себе;  

2. надати дійсну довідку у будь-якій формі про стан здоров’я дитини. У разі 
відсутності довідки Батьки несуть повну відповідальність за будь-які порушення 
здоров'я, які виникли у Дитини під час відвідування табору;  

3. ознайомитися та ознайомити Дитину з правилами безпеки табору;  

4. ознайомитися та ознайомити Дитину з вимогами Рішення Міністра охорони 
здоров’я Литовської Республіки про необхідні умови неформальної освіти дітей та 
дотримуватися їх: • необхідність дотримання особистої гігієни (гігієна рук, етикет при 
кашлі та чханні тощо); • заборона на участь у діяльностях дітей з високою 
температурою (37,3 °C і вище), які мають ознаки гострої інфекції верхніх дихальних 
шляхів (наприклад, нежить, кашель, утруднене дихання).  
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5. забезпечити дитину (підопічного) відповідним одягом та речами першої 
необхідності (згідно переліку, що додається);  

6. відправляти на навчання лише здорову дитину (підопічного), яка не хворіє на 
заразні хвороби, а з погіршенням її здоров'я та з отриманням повідомлення на 
вказаний контактний телефон від керівника табору, взяти її з Клімбалес хут., 
Паневежський район протягом 1 години;  

7. якщо дитина (підопічний) порушує внутрішній розпорядок, забрати її з едукацій 
протягом 2 годин з моменту отримання повідомлення про порушення, на прохання 
організатора прибути в Клімбалес хут., Паневежський район;  

8. не заперечувати, що діяльність організатора, в якій бере участь моя дитина 
(підопічний), з метою розповсюдження інформації, знімалася б, фотографувалася б 
або виконувались аудіо та відео записи, матеріал публікувався б лише на сайті 
організатора www.mug.lt та на Facebook-аккаунті організатора @zaliojoje girioje; в 
інших місцях матеріал із обличчями не буде оприлюднений;  

9. відшкодувати організатору, іншим фізичним/юридичним особам шкоду, завдану 
умисними діями дитини (підопічного);  

10. доставляти свою дитину (підопічного) щодня протягом обраного циклу едукації на 
місце посадки та забирати її з місця висадки. Про місце посадки та висадки буде 
повідомлено електронною поштою та в акаунті Facebook у @zaliojoje girioje до 
початку едукаційного циклу. Воно вибирається якомога ближче до місця проживання 
дитини;  

11. в день підписання цього Договору переказом повністю розрахуватись з 
організатором Табору за Табір, т.е. сплатити повну вартість Табору, якщо Табір 
платний. Якщо вся ціна Табору не буде оплачена в строк зазначений у даному пункті, 
Договір автоматично закінчується через 3 (три) дні, дитині не резервується місце в 
Табірі, а також організатор Табору не приймає відповідальності, якщо після пізньої 
оплати Табору для дитини не залишиться місця в Табірі. 

12. надіслати підписану копію Згоди не пізніше ніж за 7 календарних днів до дати 
проведення Табору на електронну пошту info@mug.lt;  

13. оригінал Згоди передати організатору Табору в перший день Табору.  

Я погоджуюсь з тим, що:  

14. моїй дитині (підопічному) у разі потреби буде надана перша медична допомога, 
при необхідності керівник Табору представляє мою дитину в медичному закладі;  

15. на вимогу керівника табору дитина (підопічний) показує свої особисті речі;  

16. так/ні (відзначити потрібну відповідь) мобільний телефон моєї дитини 
(підопічного) та інші дорогі, важливі речі будуть прийняті на зберігання під час занять 
(якщо ви виберете НІ, організатор табору не несе відповідальності за залишені 
та/або втрачені дітьми під час Табору речі Учасника (їх не привозять із Табору) і не 
відшкодовує завданих через це збитків.  Організатор Табору рекомендує Учаснику не 
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мати з собою дорогих речей, мобільних телефонів, комп’ютерів та інше обладнання 
під час зайнять);  

17. так/ні (відзначити потрібну відповідь), що моя дитина (підопічний) могла б під 
наглядом дорослих та у разі відповідних погодних умов бродити у водоймі на 
території хутору;  

18. мою дитину (підопічного), у разі потреби, забрали б із табору вказані особи (також 
можна попередити керівника табору дзвінком або повідомленням по телефону, якщо 
це не непередбачувана подія): 

 
________________________________________________________________________
________ (вказати ім’я, прізвище особи, контактний телефон)  

Я розумію, що  

на території табору можуть бути присутні кліщі, які переносять енцефаліт або 
хворобу Лайма, інші жалючі комахи, жалючі рослини, змії;  

під час пішого туризму та спортивних заходів існує нормальний ризик учаснику 
отримати травми, вдаритися або поранитися.  

Зазначаю, що моя дитина (підопічний) бере з собою на едукацію такі медикаменти 
(ліки) і я погоджуюся, що вона може приймати їх самостійно:  

________________________________________________________________  

(вказати назви привезених використовуваних ліків) 

Інформую, що моя дитина (підопічний) має особливості здоров'я або схильність 
поведінки або інше, що слід знати організаторам Табору (без зазначення цих 
особливостей, у разі нещастя, відповідальність покладається на батьків): 

 ________________________________________________________________  

(вписати)  

Гарантую, що дитина (підопічний) повідомлена про те, що під час Табору з собою не 
можна мати психотропні речовини (табачні вироби, алкоголь, наркотики або ліки з 
подібною дією), зброю, вибухові заряди, гострі та інші небезпечні предмети, 
швидкопсувні продукти.  

Організатор зобов’язується:  

1. забезпечити надання якісних послуг відповідно до Програми неформальної освіти 
та туристичних заходів (далі – Програма табору);  

2. здійснити програму табору;  

3. Ознайомити з правилами Табору;  
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4. забезпечити безпечне едукаційне середовище, попередження шкідливих звичок; 
дотримання правил гігієни;  

5. розвивати громадянську позицію, моральність, здоровий спосіб життя та соціальні 
навички учасників;  

6. невідкладно повідомляти батьків (опікунів) про зміни в стані здоров’я дитини, про 
порушення внутрішнього розпорядку едукації;  

7. створити умови для едукації, що відповідають вимогам гігієни;  

8. годувати учасника теплою їжею один раз на день, забезпечувати питною столовою 
водою та теплим чаєм;  

Обмеження прав та обов’язків організатора табору:  

9. Організатор табору не несе відповідальності за речі, залишені та/або втрачені 
дітьми під час поїздки до Табору та під час Табору, та не відшкодовує збитки, завдані 
внаслідок цього.  

10. З метою забезпечення безпеки Учасника та дотримання правил, організатор 
Табору має право оглядати речі, які привозить Учасник, та у разі потреби тимчасово 
забирати їх у нього. При виїзді з Табору речі повертаються учаснику або 
представнику учасника, за винятком швидкопсувних продуктів харчування. 

11. Організатор табору не несе відповідальності за порушення здоров’я дітей, будь-
які збитки, заподіяні нещасними випадками, якщо така шкода не була заподіяна 
організатором табору. Організатор табору рекомендує застрахувати здоров’я 
Учасника та ризик нещасних випадків.  

12. Організатор Табору може припинити підтвердження бронювання на Табір, якщо 
протягом 7 календарних днів з моменту отримання підтвердження не сплачено 
внесок за Табір (якщо Табір платний) та/або eлектронною поштою надіслана 
підписана Згода;  

13. Організатор табору має право в односторонньому порядку розірвати Договір 
через недотримання Безпеки учасника та невиконання Правил та/або вислати 
Учасника із Табору до його закінчення, якщо учасник не буде дотримуватися вимог, 
зазначених в Правилах табору, тобто:  

13.1. через погане поводження з іншими учасниками табору (терор, бійки та інші дії, 
що загрожують здоров’ю та життю інших дітей тощо);  

13.2. через куріння, використання та розповсюдження алкоголю, наркотичних та 
психотропних речовин;  

13.3. злісне пошкодження табірного майна, інвентарю;  

13.4. самовільний вихід з території табору або доступ до водойму на території табору 
без керівників.  
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14. У випадках, зазначених у пункті 14 Договору, плата за час, не проведений у 
Таборі, не повертається. Якщо табір безкоштовний, Організатор табору залишає за 
собою право не допускати Дитину в інші табори, якими керує Організатор;  

15. Персональні дані, отримані під час виконання Договору (у тому числі 
неповнолітніх), будуть надані, отримані та оброблені лише для цілей, передбачених 
Договором. Співробітники Сторони-одержувача даних або інші уповноважені особи, 
які будуть обробляти персональні дані, зобов’язані забезпечити конфіденційність 
отриманих персональних даних. 

 

Контактні особи:                       Раса Юревичюте-Буйкіене тел.: +370 (640) 45 248  

                                                  Вілмантас Буйка                   тел.: +370 (640) 46 248  

Батько (опікун) ________________________________________________  

                                                             (ім’я, прізвище) (підпис)  

 

 

 

Список особистих речей, які ми рекомендуємо мати учасникам едукації 

 

Пор. 
№ 

Найменування Кількість 

1. Зручне взуття (рекомендується взуття з 
черевиками) для походів 

1 пара 

2. Головний убір для захисту від сонця 1 шт. 
3. Одяг та взуття для спорту та відпочинку що не 

стискує руху 
1 компл. 

4. Запасні шкарпетки 1 пара 
5. Куртка, плащ від дощу та вітру (по погоді) 1 шт. 
6. Легка пляшка 500 мл або пляшка для питної 

води 
1 шт. 

7. Репелент від кліщів 1 шт. 
8. Пластири від пухирів і порізів 4 шт. 

 

Керівник підприємства   

 

Раса Юревичюте-Буйкіене  /Підпис/ 

Діє без печатки 


