Дитячий оздоровчій табір "ЮВІЛЕЙНИЙ" розташований на першій лінії лазурового узбережжя Азовського моря,
перлини Приазов'я м. Приморську (Запорізької обл.), в зоні південноукраїнського степу та відрізняється унікальним
кліматом: сухе та спекотливе літо, свіже морське повітря, насичене йодом та азотом, різними солями та мікроелементами, що
дозволяє легко переносити спекотливу погоду.
Табір площею 8 га розташований на березі моря. У таборі шість спальних загонових корпусів (3 корпуси 2-х
поверхових і 3 корпуси 1-поверхових з усіма зручностями на поверхах). У кожному корпусі є крита веранда для ігор, тенісні
столи, набір дитячих настільних ігор, спортінвентар, телевізор, караоке, DVD, є Wi-Fi, підключитися до мережі Інтернет
можна на лавочках біля адмін корпусу, пароль не потрібно.

Біля корпусу для малюків, побудований ігровий майданчик з атракціонами для проведення дозвілля.
На території табору облаштовані танцювальний майданчик, зелений театр, кінозал з естрадою для проведення оглядів і
конкурсів. До послуг дітей бібліотека, кімната творчих справ, спортмайданчики.

• Для надання медичної допомоги та проведення постійного медичного контролю над станом дітей в таборі
обладнаний медпункт.
• В окремому корпусі розташовані душові, кімната гігієни, пральня.
• Є гуртожиток та окремі двоповерхові котеджі для персоналу.
• У центрі табору розташована чудово обладнана їдальня.
• На березі моря працює дитяче кафе-бар.
• У таборі багато зелені - багаторічні листяні і хвойні дерева, велика кількість трояндових клумб, які цвітуть
постійно з травня по вересень.
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Табір належить ковальсько-штампувальному заводу м. Токмак, який очолює людина з гарячим серцем,
безмежно закоханий в дитинство, літо і творчість. Це - генеральний директор Ігнатьєв Дмитро Ярославович.

Сьогодні у таборі працює команда Дитячого центру туризму, оздоровлення та творчості "ЗОРЯНИЙ".
Директор - Симоненко Валентина Іванівна.

Праця педагогічного колективу і творчі досягнення дітей, які відпочивають в "ЮВІЛЕЙНОМУ", зайняли гідне місце
у Всеукраїнському рейтингу дитячих оздоровчих закладів, про що свідчать наші нагороди, якими "ЮВІЛЕЙНИЙ" був
відзначений у 2011 - 2018х роках.
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У таборі шість спальних загонових корпусів: 3 двоповерхових і 3 одноповерхових. Табір розрахований на 350 місць.
Загони формуються за віковими групами. Розселення в кімнатах по 4-6 дітей. Кожен загін займає окремий поверх, має два
входи-виходи. Поверхи і дитячі кімнати закриваються на ключ, який знаходиться у педагогів загону.
Діти розміщуються в світлих і затишних кімнатах. Для зберігання речей кожної дитини виділяється місце в шафі, а
також своя тумбочка і вішалки для одягу. Постільна білизна красивих яскравих забарвлень змінюється кожні 5 днів. Для
прання постільної білизни та особистих речей хлопців в таборі є пральня. Речі, які дитина хоче випрати, здаються загоновому
вихователю, який і організовує цей процес.
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Табір має свій чудовий піщаний пляж, на якому створені всі умови для прийняття морських, повітряних і сонячних
процедур. Для кожного загону є навіси від сонця з лежаками і лавками.
Морська акваторія розбита на окремі ділянки для купання кожного загону. Купання проходить під контролем
медпрацівників, плавруків і загонових вожатих строго по 10 чоловік.
На пляжі проводяться творчі конкурси та спортивні змагання. Також на пляжі відкрито дитяче кафе.
Чистота пляжу і морського дна постійно підтримується технічними працівниками табору.

Кожну зміну в «Ювілейному» відпочиває і оздоровлюється близько 350 дітей. Для забезпечення повноцінного
дитячого відпочинку кожну зміну в «Ювілейному» працює понад 90
дорослих.
Це - кухарі, які піклуються про смачну, здорову і
збалансовану, насичену свіжими овочами та фруктами їжу для дітей.
Вони ж забезпечують чистоту в їдальні.
Інженерна служба «Ювілейного» забезпечує безперебійну
цілодобову подачу води, чистоту спальних кімнат і корпусів,
туалетів, душових кабін, місць громадського користування та
чималої території табору. Лікарі-педіатри та медсестри
«Ювілейного» цілодобово стоять на сторожі дитячого здоров'я. Крім
того, вони навчають молодших школярів здорового способу життя,
правилам особистої гігієни.
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Завдяки праці озеленювачів в «Ювілейному» завжди тінь в літню спеку,
заколисливо шелестять тополі під час тихої години, а на алеї, яка веде до пляжу пахнуть троянди.
Працівники пральні піклуються про те, щоб у дітей в таборі завжди була
чиста постільна білизна.
Керують табором педагоги, які мають багаторічний досвід роботи в сфері
дитячого відпочинку та оздоровлення.
Вожаті та вихователі «Ювілейного» - творчі, активні та відповідальні люди.
Їхнє спілкування з дітьми базується на принципах педагогіки співробітництва,
толерантності, новаторства і колективних творчих справ.
Керівники фізичного виховання і плавання - це досвідчені фахівці, педагоги
вищої категорії, захоплені своєю справою.
Керівники гуртків та студій набираються з числа практикуючих керівників
дитячих колективів. За коротку літню зміну ці професіонали встигають розкрити і
реалізувати творчий потенціал дітей, подарувати їм радість нових захоплень.
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У центрі табору розташована чудово обладнана їдальня на 350 місць і цех харчування.
Харчування в «Ювілейному» шестиразове (сніданок, фруктовий або солодкий «перекус», обід, полуденок, вечеря,
перед сном - друга вечеря: здоба з кефіром або соком). Для старших загонів - ШВЕДСЬКИЙ СТІЛ. Всі страви готуються
високопрофесійною командою кухарів зі свіжих продуктів, що пройшли лабораторний контроль якості, із суворим
дотриманням технології їх приготування.
Меню складається так, щоб діти щодня отримували свіжі фрукти і овочі, соки, молочні продукти (від йогуртів до
морозива), що дає необхідну кількість енергії для активного і здорового відпочинку.
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У «ЮВІЛЕЙНОМУ» велика увага приділяється спорту.
Для спортивних занять у нас є комплекс, що складається з:
• - баскетбольного майданчика,
• - двох футбольних полів,
• - волейбольного майданчика,
• - снарядів для силової підготовки.
• - скеледрома,
• - туристичної смуги перешкод,
• - басейну для навчання плаванню,

Для проведення туристичних змін та походів по маршрутам "Заповідне Приазов'я", нічних походів з костром та рибалкою у
таборі є туристичне спорядження та палатки.
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Для цікавого та активного відпочинку дітей в нашому таборі розроблена і втілюється в життя соціально-педагогічна
програма «Я + ЛІТО = "ЮВІЛЕЙНИЙ" ». Завдання програми - зробити кожен день цікавим для всіх, хто приїхав відпочивати
в «Ювілейний», не залишити без уваги жодної дитини.
Програма «Я + ЛІТО =« ЮВІЛЕЙНИЙ » - це:
• - ігрові розвиваючі програми;
• - конкурсні ігрові програми;
• - тренінгові заняття;
• - інтелектуальні змагання;
• - рольові ігри;
• - тематичні дні;
• - фестивалі;
• - концерти;
• - свята;
• - гуртки та секції
Кожен день в нашому таборі проводяться найрізноманітніші творчі справи. Це концерти, вікторини, шоу-програми,
рольові ігри, конкурси та багато іншого. Успіх кожного з них залежить від вашої участі. Чим активніше будете ви, тим
цікавіше пройде будь-яка справа в нашому таборі. Не соромтеся виходити на сцену. Пам'ятайте: літо - це прекрасна пора для
того, щоб відкрити свої таланти і здібності. А ми вам в цьому обов'язково допоможемо.
І який же відпочинок в таборі без дискотек !!!
Для проведення танцювальних вечорів в таборі є сучасний потужний комплект звукової і світлової апаратури.
Щоденну танцювальну програму наші ді-джеї готують в урахуванням побажань дітей. Хлопчики та дівчатка на цих
дискотеках можуть не тільки добре відпочити, але і спробувати себе в ролі ді-джеїв.

Також за бажанням дітей можуть бути організовані екскурсії по визначним пам'яткам Запорізького краю: відвідування
заповідника Кам'яна Могила, прогулянка «Бердянськ вечірній» (з катанням на теплоході), Блакитні озера, Бердянський
АКВА-ПАРК та ін.
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Важливу роль у комплексній роботі з розвитку творчої особистості відіграють гуртки, які працюють в таборі. Наше
завдання - допомогти дитині в період літніх канікул вибрати для себе цікаве творче заняття. В даний час в таборі працюють
гуртки: вокальний, хореографічний, студії образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва.
Наші керівники гуртків допоможуть вам знайти в собі новий талант й розвинути вже наявний.
Гуртки працюють вранці і ввечері - поспішайте!
А для всіх спортсменів працюють спортивні секції.
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Починаючи з 2010 року керівники дитячого Центру туризму оздоровлення та творчості «ЗОРЯНИЙ» Симоненко Валентина
Іванівна і Симоненко Іван Вікторович, а також колективи таборів «Ювілейний» та «Сонячний» нагороджуються
національними сертифікатами, орденами і медалями.

Щорічно "ЗОРЯНИЙ" стає переможцем серед лідерів галузі. Так, за підсумками 2014 року ДЦТОТ "ЗОРЯНИЙ"
зайняв 3-е місце у Всеукраїнському рейтингу і 1-е місце по Запорізькій області.
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Професійна команда творчих і досвідчених вожатих дитячого Центру творчості оздоровлення і туризму «ЗОРЯНИЙ»
брала участь в обласному конкурсі "Погляд у літо 2015» і отримала почесне звання
"Кращих вожатих запорізького краю".

Ми чекаємо на Вас!
Звертайтесь до нас - ми розробимо для Вас ексклюзивний план відпочинку, що буде відповідати Вашим побажанням
та фінансовим можливостям.
Можлива доставка груп дітей автобусами від найближчих залізничних станцій м. Мелітополя або ст. Якимівка до
місця відпочинку.
Працюють 4 зміни, але є можливість організувати відпочинок дітей в незалежності від змін. Розглянемо пропозиції
відпочинку дітей у вересні (діти, діти з батьками), а також проведення тематичних, туристичних та оздоровчих зборів на
території табору.
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Якщо Вас зацікавила наша пропозиція, прохання звертатися за телефонами:
Директор - Симоненко Валентина Іванівна
Тел. (0619) 43-08-32
Моб.(067) 613-30-74
Старші вожаті - Марина Юріївна
— (067)2943520
Олена Олександрівна — (097)5282446
dctot_star@ukr.net
yubileyniy.com.ua
Будемо раді організувати приємний відпочинок для Ваших дітей.
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