Умови, що забезпечуються учасникам проекту:
- Місце реалізації проекту – с.Гавронщина, Макарівський район, Київська область;
- Проживання в кемпінгових наметах
- П’ятиразове харчування;
- Реалізація програми проекту (забезпечення усіма необхідними матеріалами для
творчості та участі у майстер-класах), участь у спортивних, творчих заходах,
забезпечення захисним спорядженням на заняттях скелелазіння;
- Цілодобове медичне забезпечення;
- Облаштовані, відповідно до затверджених СЕС норм, душові кабіни, туалети,
їдальня;
- Можливість відвідування учасника батьками, дотримуючись правил проекту та вимог
Організатора.
Умови участі:
- Вік учасника проекту – від 7 до 17 років включно;
- Сплата акредитаційного внеску на участь у проекті;
- Наявність документів:
копія свідоцтва про народження;
медична довідка;
путівка;
- При наявності медичних протипоказань або відсутності медичної довідки, наданих
недостовірних даних про стан здоров’я дитини, організатори залишають за собою
право не допускати дитину до участі у проекті. В такому випадку трансфер додому
здійснюється за рахунок батьків. Протипоказання до участі дитини у проекті: всі форми
туберкульозу, гіпертонічна хвороба, епілепсія, гострі психічні захворювання, цукровий
діабет, інфекційні, паразитарні захворювання шкіри (чесотка, грибкові ураження),
енурез;
- Батьки мають забезпечити учасника засобами особистої гігієни, одягом, взуттям,
обладнанням відповідно до наданого Організаторами списку індивідуального
спорядження;
- Навчити дитину навичкам особистої гігієни та вживання їжі до моменту від’їзду в
табір;
- Шкода, спричинена учасником, майну проекту, підлягає повному відшкодуванню
батьками учасника;
- В разі порушення умов перебування учасником проекту та поведінки, яка протирічить
правилам табору, організатори залишають за собою право відрахування учасника та
відправлення його додому. В такому випадку трансфер додому здійснюється за
рахунок батьків;
- В день заїзду батьки супроводжують дитину до місця реалізації проекту чи місця
від’їзду та передають уповноваженому представнику Організатора.
- У разі захворювання учасника в період реалізації проекту, батьки учасника мають
право отримати повну інформацію про запропонований лікарем табору, протокол
лікування, погодити його або внести корективи. В разі відмови від запропонованого
лікування, батьки мають забрати учасника проекту з території табору достроково, за
власний рахунок, протягом двох днів.

- Організатори несуть відповідальність за життя та здоров’я учасника на період
реалізації проекту, згідно законодавства України;
- Організатор не несе відповідальності за втрату або псування учасником своїх
особистих речей, у тому числі мобільних телефонів, грошей та інших матеріальних
цінностей;
- У разі дострокового припинення участі дитини у проекті з будь – яких причин, внесок
учаснику не повертається;
- Організатор може забезпечити часткове повернення акредитаційного внеску на
реалізацію проекту, в разі передчасної відмови батьків учасника від участі в проекті:
при відмові більш, ніж за 30 днів – 100% внеску, при відмові за 30 днів – 70% внеску,
при відмові менш, ніж за 10 днів – 50%, при відмові за 5 днів – внесок не повертається.
- На території табору ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ вживати алкогольні напої та наркотичні
речовини, палити (в тому числі електронні сигарети чи вейпи).
- Учасникам ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ самостійно покидати територію табору та запрошувати
на територію сторонніх осіб, ініціювати та влаштовувати бійки, які можуть зашкодити
здоров’ю та спокою інших учасників проекту.

