
ПРАВИЛА ТАБОРУ

Правила створені, щоб їх порушувати? Можливо… Проте розумні 
правила гарантують порядок, безпеку, допомагають встановити 
взаємини і згодом перетворюються в добрі традиції. Саме про такі добрі 
традиції табору «Гірська зупинка» тобі варто дізнатися. 

ТРАДИЦІЇ РОЗПОРЯДКУ ДНЯ

Розпорядок дня у таборі «Гірська зупинка» існує для того, щоб усі мешканці табору знали про те, що, де 
і коли відбувається у таборі. Дотримуючись цього розпорядку ти не прогавиш нічого цікавого і зможеш 
взяти учать у всіх важливих подіях табору.

ТРАДИЦІЇ ПРОЖИВАННЯ

Більшість учасників табору мешкають по 6 чоловік. Тому, для повноцінного відпочинку кожного 
мешканця варто дотримуватися таких традицій:

• Домовтесь про особливості спільного проживання та прийому гостей.

• Відпочинок. Дотримуйтеся тиші на території табору та у своєму помешкані під час тихої години та 
після відбою – для повноцінного активного відпочинку вдень тобі необхідно мінімум 8 годин сну.

• Чистота. Зберігайте речі в чистоті й порядку, вологі речі НЕОБХІДНО просушувати. Щодня 
піклуйтесь про порядок у кімнаті і виносьте сміття. Медсестра має право будь-коли перевірити 
вашу кімнату.

• Спілкування. Не варто знаходитись у кімнаті під час проведення заходів у таборі. А також не варто 
знаходитись сам на сам із особам протилежної статі.

• Негайно доповідайте технічному персоналу про будь-які пошкодження.

ТРАДИЦІЇ ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ

Зовнішній вигляд людини відображає її внутрішній стан та впливає на оточуючих людей. Коли одяг, 
косметика і прикраси акцентують увагу на фізичному вигляді людини, це негативно впливає на 
атмосферу табору. Ті ж наслідки викликає і неохайність. Будь уважний до свого зовнішнього вигляду, щоб 
не викликати збентеження тих, хто тебе оточує.

ТРАДИЦІЇ СПІЛКУВАННЯ

У таборі не прийнятне використання грубих і непристойних слів.
Для кращого спілкування в таборі розмовляти по телефону та слухати свою музику дозволяється лише в 
відведений для цього час.

І НА ОСТАНОК

Виходити за межі території табору дозволяється лише у супроводі персоналу.
Курити, вживати будь-які алкогольні напої категорично забороняється.

ОСТАННЄ СЛОВО ЗА НАМИ

У разі невиконання правил та порушення традицій табору адміністрація залишає за собою право 
призначати покарання на власний розсуд аж до відправлення відпочивальника додому, без повернення 
коштів.
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