
ОЛІМПІЙСЬКИЙ ТАБІР WRO
16 - 29 червня 2019р.



РОЗТАШУВАННЯ
Дитячий табір розташований в екологічно чистій
лісопарковій зоні, в курортній зоні міста Києва –
Пуща Водиця (територія 3 Га). Цей регіон здавна
вважається кращим місцем для оздоровлення та
відпочинку дітей.

Інфраструктура розрахована на 200 дітей і
включає в себе:
 спальний корпус,
 їдальню,
 кафе,
 спортивні майданчики (2 футбольних поля,

літній басейн, волейбольне поле),
 відкритий концерт хол,
 майданчик для вечірнього вогнища,
 хореографічний зал,
 навчальний корпус.





РОЗМІЩЕННЯ
Діти розміщуються в 4-х поверховому
стаціонарному корпусі.
На вікнах встановлено сітки від комах.
Корпус цілодобово забезпечується
холодною і гарячою водою.

Діти проживають у 2-3 місних кімнатах з
усіма необхідними зручностями.
У кімнаті: меблі із натурального дерева,
односпальні ліжка з ортопедичними
матрацами, тумбочки, шафа, душ, туалет.

Діти забезпечуються повним комплектом постільної білизни.
Зміна білизни відбувається кожні 7 днів або за необхідністю.
Проводиться щоденне вологе прибирання кімнат.



ХАРЧУВАННЯ

Збалансоване 5-разове харчування.
В меню входять:
- супи;
- гарячі страви;
- декілька видів м’яса та риби;
- свіжі овочі та фрукти;
- корисні смаколики.

Наявність особливостей стану здоров'я
обов'язково враховуються.

Питна вода в необмеженій кількості .



МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Постійний штат медичних працівників
складається з лікаря та медсестри.

Медичний пункт включає:
кімнату для прийому дітей,
два ізолятори,

душ,
туалети.

В таборі діє цілодобове надання медичної допомоги.



БЕЗПЕКА

Територія табору огороджена та 
перебуває під цілодобовою охороною.
Всі відвідувачі мають заздалегідь 
повідомляти про візит. Бажано за добу 
або більше.



Окрім особистих занять зі своїм тренером,
під час підготовки до олімпіади учасники
зможуть відвідати лекції з провідними
робототехніками України.

Лекції в себе включатимуть:
 головні прийоми з конструювання,
 головні прийоми з програмування,
 роботу над найчастішими помилками

під час змагань.

Експерти поділяться своїм досвідом та
лайфхаками.
4 заняття по 120 хв.

HARD SKILLS



SOFT SLILS
Протягом перебування в таборі діти активно 
працюватимуть разом психологом над 
наступними аспектами:
• Командоутворення;

• Стресостійкість;
• Емоційний інтелект;
• Емоційна зрілість.

4 заняття по 120 хв.



ENGLISH
Speaking Club 
Розмовна ситуаційна англійська 
мова дасть можливість бути 
впевненим у будь-якій життєвій
ситуації та будь-якому місці. 

Учасники навчаться ставити
правильні запитання та давати вірно
сформульовані відповіді.

Правила WRO англійською мовою
Учасники навчаються ставити правильні запитання безпосередньо на
змаганнях, а правильній комунікації в умовах іноземних змагань.

4 заняття по 120 хв.



ROBOTICS TIME

• Щоденне занурення в робототехніку*;
• Відтворення реальних умов WRO;

• Світові правила WRO;
• Підготовка до олімпіади в режімі

NotStop;
• Робота на результат;

*наявність свого набору у кожної команди обов’язкова



На території розташавані спортивні 
майданчики для гри у футбол та волейбол, а 
також літній басейн. 

Кожен день наповнений веселими 
командоутворюючими спортивними іграми, 
командними змаганнями, активним 
відпочинком, а також ексуксіями по м. Пуща 
Водиця.

SPORT TIME



РОЗПОРЯДОК ДНЯ
Час Активність

7:30 - 8:00 Підйом

8:00 - 8:30 Зарядка

8:30 – 9:00 Ранкові процедури

9:00 – 10:00 Сніданок

10:00 – 11:30 Навчальна програма

11:30 -12:00 Ланч

12:00 -13:00 Навчальна програма

13:00 – 14:00 Обід

14:00 – 16:00 Особистий час

16:00  - 16:30 Підвечірок 

16:30 -19:00 Robotics time

19:00 -20:00 Вечеря

20:00 -22:00 Розважальна програма

22:30 Відбій 



ВАРТІСТЬ
Вартість путівки на одну дитину становить – 13 000 грн.
(путівка для тренера входить в вартість путівки для учасника команди).
У вартість включено:
 проживання у номерах,
 5-ти разове харчування,
 медичне страхування,
 трансфер,
 навчальна програма,
 медичне обслуговування,
 психолог,
 розважальна програма,
 teambuilding.

У вартість не включено:
 особисті витрати,
 оформлення всіх необхідних документів (окрім медичного страхування).



НЕОБХІДНО МАТИ З СОБОЮ:
• Копію свідотцтва про народження/паспорт дитини;

• Медичну довідку №079-0 для кожного відвідувача табору (учасники, тренери, вожаті, 
батьки, відвідувачі). Довідку потрібно брати за два дні до приїзду в табір. У довідку
повинні бути включені дані: про стан здоров’я, про епідемоточення, про відсутність
педикульозу і заразних шкіряних захворювань, про щеплення (або копія з карти про 
щеплення);

• Медичне страхування (входить у вартість путівки);

• Предмети особистої гігієни;

• Речі для відпочинку на пляжі (крем від засмаги,окуляри, купальний костюм (бажано
два), крем від комарів);

• Одяг та взуття (спортивний костюм, кросівки, легкий светр, верхній одяг (на випадок
прохолодної та дощової погоди), шорти, майки, шкарпетки, джинси, сорочки, зручне
взуття).



КОНТАКТИ

Тараненко Богдана 
Тел.: (096)967 89 07, (093)753 19 63 

Е-mail: b.taranenko@ies.org.ua 
Місце знаходження компанії: Київ, 
вул. Дніпровська набережна, 23 А
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