знай та виконуй!!!
1. Клади свої речі до шафи
2. Вішай рушник для обличчя на спинку
ліжка до голови, а рушник для ніг – на
спинку ліжка до ніг
3. Слідкуй

за

своїм

взуттям

розкидай його
4. Струшуй пісок зі свого ліжка
5. Заправляй своє ліжко

–

не

1.

Закон сонячного дня: прокидаємось разом із сонечком, робимо
зарядку, творимо спільно із сонечком.

2.

Закон Сонячної дружби: повага до друзів, дорослих, спілкуємось,
поважаючи один одного, у кожній людині, дитині відкриваємо
найяскравіші риси, найцікавіші таланти.

3.

Закон першого сонячного промінчика: прагнемо у всьому бути
першими – у корисних справах і спортивних змаганнях, у
вікторинах і конкурсах у дисципліні й порядку.

4.

Закон сонячної чистоти: сонечко усміхається охайним хлопчикам і
дівчаткам, зігріває чистенькі кімнати, прибрані алеї.

5.

Закон сонячного кола: всі питання табірного життя вирішуємо
разом.

6.

Закон сонячного зайчика: виграють під сонечком цікаві, веселі,
корисні справи дітей і дорослих.

7.

Закон сонячного сяйва: сонце буде яскравим, якщо кожен у таборі
знайде справу до душі, навчиться новому, здобуде навички цікавих
справ.

1. Під

час

перебування

в

їдальні

дітям

слід

дотримуватися гарних манер і поводитися пристойно.
2. Діти повинні шановливо ставитися до працівників
їдальні.
3. Розмовляти під час їжі треба неголосно, щоб не
турбувати тих, хто їсть поруч.
4. Дбайливо ставитися до майна їдальні.
5. Забороняється приходити в їдальню у верхньому одязі.
6. Діти зобов’язані після прийому їжі забрати зі столу
посуд.

1.

Під

час

слідування

до

місця

перебування

та

назад

дотримуватися правил дорожнього руху, не виходити на
проїжджу частину.

2.

Без дозволу керівника групи не залишати місця перебування.

3.

У разі поганого самопочуття негайно повідомити керівника
групи.

4.

Дотримуватися правил протипожежної безпеки під час
розведення вогнища.

5.

Дотримуватися правил пристойної поведінки та виконувати
розпорядження керівника групи.

6. Не торкатися незнайомих предметів, які можуть бути
вибухонебезпечними.

Слідувати за керівником групи.
1. Не зупинятися, та не відходити від групи без
дозволу керівника
2. У разі поганого самопочуття негайно повідомити
про це керівникам групи.
3. На дільницях поблизу автошляхів дотримуватися
правил дорожнього руху.
4. Дотримувати правил пристойної поведінки.
5. Виконувати розпорядження керівників групи.
6. Дотримуватись правил особистої гігієни.
7. Забороняється відходити далі ніж на 200 м. від
місця розташування табору без повідомлення
керівників групи.
8. Забороняється користуватися вогненебезпечними
предметами.

Закон доброзичливості:
Спілкуйся спокійно й чемно, щоб не сталося.
Завжди пам’ятай – усі ми люди, усі ми можемо
помилятись

1. Закон вдячності:
Усе, що передбачалося, повинно бути розпочато й
закінчено вчасно. Усі, хто повинен прийти, повинні
прийти вчасно.
Справа загону – справа кожного

2. Закон піднятої руки:
Для оточуючих: людина яка підняла руку, вимагає
тиші й уваги. Її треба вислухати.
Для себе: якщо я підняв руку – хочу сказати щось
нове й важливе

