Правила Табору
Шановні Батьки, з метою забезпечення безпеки і порядку в денному таборі JAMM адміністрація розробила
ряд правил, обов'язкових для кожного підлітка.
Переконливо просимо Вас знайти можливість роз'яснити своїй дитині те, як важливо дотримуватися
нижчеперелічені стандартні правила перебування дітей на відпочинку.
Попередьте дитину, що за порушення цих правил і норм чинного законодавства (крадіжка, аморальну
поведінку, самовільні дії, які можуть завдати шкоди його здоров'ю або здоров'ю оточуючих, куріння, прийом алкогольних
напоїв або наркотиків) дитина може бути достроково протягом доби відрахована з табору JAMM і відправлена додому.
За шкоду, заподіяну майну табору JAMM, батьки несуть матеріальну відповідальність.

Шановні Джеммери!
Поважайте команду співробітників JAMM:
•
Слухайтесь вожатих і співробітників табору JAMM.
•
Не залишайте територію табору без супроводу вожатих.
Поважайте себе:
•
Якщо ви що-небудь зламаєте або розіб'єте, вам доведеться за це заплатити (батьки несуть матеріальну
відповідальність за шкоду, заподіяну їх дитиною).
•
Не одягайтеся зухвало.
•
Не вживайте тютюнові вироби, енергетичні напої, алкоголь (включаючи пиво), наркотики (включаючи електронні
сигарети).
•
Не беріть з собою в табір дорогоцінні речі.
•
В тоборі iJAMM все особисте обладнання буде зберігатися в комп’ютерних класах.
•
*адміністрація табору залишає за собою право на огляд особистих речей дитини з метою не допустити
пронесення на територію табору заборонених предметів
Поважайте інших учасників:
•
Відвідуйте всі заходи табору JAMM.
•
Вимикайте телефон під час заходів.
•
Проявляйте повагу до оточуючих, не використовуйте нецензурні слова.
•
Дівчата не заходять в кімнати хлопців. Хлопці не заходять у кімнати дівчат.
•
Після відбою вимикайте світло в кімнатах та залишайтесь у своїх ліжках

ПІДЛІТОК:
Я,

_____________________________________________________________________________
(прізвище, им’я, по-батькові учасника табору)

прошу зарахувати мене в Табір JAMM. Я розумію правила поведінки в таборі JAMM і зобов'язуюсь їх виконувати.
“____” _____________201_ р.
(дата)

_______________(підпис)

БАТЬКИ:
Я,

_______________________________________________________________________________

(прізвище, им’я, по-батькові батьків)

дозволяю своїй дитині__________________________________________________поїздку в табір JAMM.
(прізвище, ініціали Вашого підлітка)

Я ознайомлен (а) з вищевикладеними правилами поведінки в таборі JAMM.
Я гарантую приймаючим організаціям, перевізникам або третім особам відшкодування матеріального збитку, нанесеного
моєю дитиною.
“____” _____________201_ р.
(дата)

_____________(підпис)

_____________________________________________________________________________________________________
Акт виконаних робіт
Київ

«___»___________201__р.

Ми, представники Замовника _____________________________________________________________________
з однієї сторони, та Виконавця ___________________________________________________ з другої сторони склали цей
акт про те, що були надані послуги (виконані роботи) з організації відпочинку для дітей по програмі “Табір JAMM” на суму
без ПДВ ___________грн, ПДВ 0,00 грн. Загальна вартість з ПДВ _______________грн.
(__________________________________________________________________________).
Послуги надані Виконавцем належним чином, і Замовник не має претензій до Виконавця.
________________________/______________________/
підпис

_________________________/________________________/
підпис

