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Розташування табору Jump2Math

Адреса: Закарпатська обл., Свалявський р-н, с. Солочин, урочище «Полянки», яке є справжнім
бальнеологічним курортом України і прославився завдяки природним джерелам мінеральних
вод.

Територія
Математичний табір Jump2Math в цьому році буде розташований сумісно з ДОТ
«ТИСАГОР» в мальовничому районі Українських Карпат, в екологічно чистому куточку
Закарпаття в оточенні верхівок гір і в безпосередній близькості від заповідника «Тополина».
Власна велика, зелена територія огороджена і знаходиться під цілодобовим відеонаглядом.
На території комплексу знаходиться власний сучасний ресторан європейського рівня з
авторською кухнею, поряд з яким розмістилися 4 двоповерхові котеджі, з комфортними
номерами.

Розміщення котеджів на каскадно-спланованій території, дозволяє насолоджуватися
панорамними видами місцевості з вікон номерів чи прилягаючих до будівель алей.
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На території багато місця для спортивних активностей, волейбольна площадка, футбольне
міні-поле. Біля стаціонарного відкритого басейну облаштована пляжна зона.

Окрім того, так як найбільшим багатством курорту Поляна вважаються мінеральні води, діти
зможуть ними оздоровлюватися у власному бюветі, звичайно за рекомендацією та під
наглядом медпрацівника.
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Розміщення дітей

Чотири двоповерхові котеджі, одночасно можуть розмістити до 60 чоловік. У кожному
котеджі є по чотири номери. Діти проживають по 4-5 людини в комфортабельних, добре
шумоізольованих номерах зі всіма зручностями. Всі номери надпросторі по 35м.кв. Меблі –
нові, сучасні, всі ліжка з ортопедичними матрацами.

В кожному номері є:

●
●
●
●

тумбочка,
шафа купе,
телевізор,
санвузол з душовою кабіною.

Гаряча, холодна вода - постійно.
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Програма
Літо з Jump2Math 2019 в "ТИСАГОР":
●
●
●
●
●
●
●

2 уроки зрозумілої та цікавої математики щодня;
математичні квести та ігри;
квести з орієнтування на місцевості та пошуку скарбів;
туристичні походи в гори з пікніком;
спортивні конкурси та змагання, активні, настільні та бізнес гри;
різноманітні майстер-класи та стрільба з луку;
кінонозал, дискотеки і багато іншого!

Наше завдання - зробити канікули дітей яскравими і незабутніми. Професійна і згуртована
команда педагогів неодмінно створить всі умови, для того, щоб всі відчули атмосферу
турботи, драйву, нових знань і позитивних емоцій.
На території табору є:
●
●
●
●
●
●
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волейбольний і баскетбольний майданчик,
футбольне міні-поле;
басейн,
настільний теніс,
бадмінтон,
власний мобільний тир для стрільби з луку.
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Харчування
Збалансоване харчування складається з трьох основних прийомів їжі, а також полудня - це
обов'язкова частина відпочинку і оздоровлення дітей в таборі. Всі діти харчуються у
власному ресторані європейського рівня, де привітні кухарі та офіціанти радують всіх
своїми кулінарними шедеврами. При необхідності, є можливість організації дієтичного
харчування.

Безпека
Велика, зелена, огороджена територія, під цілодобовим відеоспостереженням.
Кваліфіковані вожаті та вихователі живуть в кожному із котеджів, цілодобово перебувають
разом з ними, навіть вночі організовуються погодинні чергування персоналу.
Всі приміщення обладнанні протипожежною системою сигналізації.

Медобслуговування
На території табору облаштовано медпункт, постійно є медпрацівник, який в будь-який
момент може надати кваліфіковану допомогу. Найближчий стаціонарний медзаклад
знаходиться на відстані 4 км. від табору.
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Ціна путівок
9300 грн за 10 днів.
Для бронювання місця очікується авансовий платіж у розмірі 1500 грн до 20.04.2019.
Залишок суми потрібно сплатити до 25.05.2019.

Термін зміни
28.06 – 07.07.2019 - 10 днів.

У вартість входить
●
●
●
●
●
●

проживання в таборі
4-разове харчування
1 екскурсія на вибір
всі пізнавально-розважальні заходи табору
оздоровчі процедури
страховка

Окремо оплачується
ЖД квитки+ автобусний проїзд із ж\д станції Свалява до табору (очікувана вартість - 800
грн).

Необхідні документи:
●
●

оригінал свідоцтва про народження (для трансферу);
меддовідка (форма 079 / у).

Якщо дити на має якість харчові або інші алергії, обов’язково про це повідомити!!!
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