ВКАЗІВКИ ДЛЯ БАТЬКІВ ДО ЛІТНЬОГО ТАБОРУ «КАРПАТИ 2022»
	
Літній табір «Карпати 2022», в рамках якого відбувається ХХV. Літня школа українознавства (ЛШУ) та XXVIІІ. Літній пластовий табір, проходитиме з неділі 7 серпня 2022 року до неділі 14 серпня 2022 року в рекреаційному осередку «Злата Ідка». Проект реалізується за часткової фінансової підтримки Фонду для підтримки культури національних меншин KULT MINOR.
У зв’язку з організацією літніх таборів Управління громадської охорони здоров’я Словацької Республіки видало Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zotavovacích podujatí podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, č. j. SOPZŠČ/4466/96046/2020 від 17. 06. 2021. Вищенаведена інструкція є вказівкою для організаторів, батьків, а також самих учасників літніх таборів.
Особливо скоригована процедура у випадку зараження COVID-19, коли табір необхідно припинити; при інших інфекціях залежить від їх виду і ступеня поширення в даному колективі та інших факторів вогнища інфекції. Ми зобов’язані повідомити вас про цей випадок, щоб забезпечити вашу доступність під час табору.
У зв’язку з цим просимо Вас, батьків учасників табору, перед від’їздом дитини в табір зробити АНТИГЕН-ТЕСТ (самотест вдома або тест на мобільному пункті тестування). У випадку позитивного результату, відмовити участі дитини в таборі, негайно повідомивши організаторів за номером телефону +421 917 489 642 або електронною поштою tabor.karpaty@gmail.com" tabor.karpaty@gmail.com. У такому випадку учасницький внесок повертається.
Згідно з інструкціями, перед вступом до табору, дитина повинна передати керівництву табора PREHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI та POTVRDENІЕ LEKÁRA O ZDRAVOTNOM STAVE (знаходяться в окремому додатку), інакше дитина не буде могти бути учасником табору. 
	Разом із цим посібником для батьків ми також надсилаємо вам заяву про згоду для користання персональних даних (GDPR) та запрошення на закінчення табору. Ми також просимо вас заповнити ці форми та здати їх при приїзді дитини в табір.
	
ВАЖЛИВА ПРИМІТКА:
ПРОСИМО БАТЬКІВ ПЕРЕД ВІД'ЇЗДОМ ДІТЕЙ, ОСОБЛИВО ДІТЕЙ СТАРШОГО ВІКУ, УВАЖНО ПЕРЕВІРИТИ БАГАЖ І ПОПЕРЕДИТИ ЇХ, ЩО В ТАБОРІ КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО ВЖИВАТИ АЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ ТА ПАЛИТИ БУДЬ-ЯКІ ВИДИ СИГАРЕТ - КЛАСИЧНИХ ТА ЕЛЕКТРОННИХ. У РАЗІ ПОРУШЕННЯ ЦІЄЇ ЗАБОРОНИ ОРГАНІЗАТОРИ ЗАЛИШАЮТЬ ЗА СОБОЮ ПРАВО НЕГАЙНО ВИКЛЮЧИТИ УЧАСНИКА ТАБОРУ ТА ВІДПРАВИТИ ЙОГО ДОДОМУ.



Учасники табору повинні мати:
- ЛЕГІТІМАЦІЮ ЗДОРОВЕЛЬНОЇ ЗАСТРАХОВКИ
- ДОВІДКУ ЛІКАРЯ – за взірцем у додатку
- ЗАЯВА БАТЬКІВ ПРО БЕЗІНФЕКЦІЙНІСТЬ СЕРЕДОВИЩА – за взірцем у додатку
- ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ  – за взірцем у додатку 
- Заяву батьків про участь на закритті табору – за взірцем у додатку   
(Усі документи мусять бути підписані лікарем та батькам).

Учасники табору мають мати з собою такі речі:
Гігієнічні предмети: рушники, мило, зубна щітка тощо;
Одяг для різної погоди, спортивний одяг і взуття, придатне для поїздок або туристичних походів у гірській місцевості, спортивні штани, тенісні кросівки, вітровки, плащ тощо;
Тапочки, дитяча сумка на випадок поїздки;
По можливості ракетки та м’ячі для настільного тенісу, волейбольний чи футбольний м’яч, бадмінтон, шахи тощо.

Просимо батьків залишати мобільні телефони дітей вдома. За потребою батьки можуть дзвонити щодня від 13:00 до 15:00 за телефонними числами організаторів: 0917 489 642 (Svjatoslav Dohovič), 0911 046 006 (Xénia Rybáková), 0908 743 844 (Mária Rybáková), 0948 841 100 (Bohdan Dohovič).
.
Водночас просимо батьків не пакувати дітям надмірну кількість цукерок, сухариків тощо. Харчування здійснюється 6 разів на день, і якщо у дітей багато продуктів,  виникають проблеми з їхнім споживанням.

Будемо дуже вдячні за будь-яку спонсорську допомогу – допоможете нашій молоді. ДЯКУЄМО!

У випадку, якщо хтось із зареєстрованих учасників табору не може взяти участь, повідомте організаторів: тел. номер 0917 489 642 або електронною поштою за адресою tabor.karpaty@gmail.com" tabor.karpaty@gmail.com.

З повагою								
Святослав Довгович
заступник голови ПЛАСТу	

