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В�упне слово
Всім привіт. Вас вітає директор табору «Бригантина» Куликовський Сергій. 

Ви тримаєте в руках наш особливий проект – фотобук. Особливий він, тому що 
створений за допомогою наших дітей, які не один рік відпочивають в чудовому 
мальовничому місці під назвою Бригантина. Ми з величезною любов'ю обирали 
фото та факти, щоб ви змогли поринути в атмосферу добра, взаєморозуміння та 
підтримки, які панують у нашому таборі. 

Нам важливо, щоб кожна дитина отримала позитивний досвід міжособистісного спілкування, знайшла нових 
друзів, стала успішною. Для цього у нас є система ігрових занять, теплі та сімейні відносини, які формують 
максимально активну життєву позицію. Сьогодні табір «Бригантина» – територія дитинства, особливе місце яке 
розкриває з нового боку кожного, робить дітей щасливими, самодостатніми, створює нову позитивну реальність.  

«Бригантина» – один з найкращих таборів в Україні. Кожного року ми впроваджуємо нові педагогічні та ігрові 
технології, покращуємо інфраструктуру, розробляємо інновації дитячого відпочинку.  Педагогічна команда – одна з 
найбільших наших чеснот. Ми пишаємося людьми, які визначають наш табір та роблять його кращим: вожатими, 
аніматорами, спортінструкторами, гуртківцями, кухарями, обслуговуючим персоналом. Щороку, понад 2500 дітей 
обирають Бригантину, а  їх батьки довіряють нам. Долучайтеся до нашої дружної сім'ї справжньої країни дитинства!
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Оздоровлен�
Зміцнення здоров'я - обов'язкова умова 

перебування в таборі «Бригантина». Ми 

знаходимося в унікальному, екологічно 

чистому регіоні, аналогом якого, за своїми 

цілющими властивостями  є французька 

Рив'єра. Кліматологічні умови сприятливі 

для лікування багатьох захворювань: рахіт, 

хронічні тонзиліти, діатез, порушення 

нервової системи, серця, судин, і т.д.  

Вода в Джарилгацькій затоці Чорного моря 
неймовірно корисна для здоров'я, 
використовується для лікування шкірних 
захворювань. Повітря насичене йодом та 
корисними елементами, допомагає 
впоратися із проблемами дихальної 
системи, спостерігається суттєве 
полегшення при анаеробних алергіях та 
астмі. Діти, які відпочивали в нашому табору, 
набагато менше хворіють. 
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Харчуван�
У таборі 5-ти разове харчування, яке здійснюється за допомогою 

роздаткової лінії. Дитина робить вибір із декількох перших страв, 

гарнірів, десертів і т.д. Це гарантує, що вона завжди зможе найти те, що 

їй до смаку та уникнути алергенів. Щодня пропонується меню з 

необхідною кількістю м'ясних, рибних і молочних продуктів. Овочі і 

фрукти, які ми використовуємо, вирощені на місцевих полях і є 

екологічно чистими. У «Бригантині» розташована власна артезіанська 

свердловина глибиною 110 метрів, а це означає, що питний режим 

цілодобово забезпечений чистою артезіанською водою. 
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Табір парк
Гордістю нашого табору є дбайливо створені 
клумби та розарії, які додають особливого шарму. 
В 2019 році стартувало масштабне насадження 
хвойних дерев: ялинки та сосни. На території 
табору буяють лаванда, ялівець, юка, верес та 
багато інших рослин, які насичують повітря 
дивовижними ароматами. М'ята, меліса та 
чабрець, стають неодмінними складниками 
коктейлів на пляжних та аквавечірках 
бригантинівців. «Бригантина» перетворюється у 
дендропарк, на території якого ростуть понад 300 
видів рослин. 
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Власний пляж із аквапарком 
та полуолімпійсь�й  басейн
На території табору знаходиться власний закритий піщаний пляж, 
оснащений тіньовими навісами, душовими, туалетами, фонтанчиком з 
питною водою. Для розваг є спеціальна анімаційна зона, волейбольне 
та мініфутбольне поля. У воді розміщений сучасний аквапарк, який 
складається з понад 20 різних атракціонів, які допомагають зробити 
купання в морі більш захоплюючим і веселим.
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Кожен день діти купаються в 
полуолімпійському басейні. Чаша басейну 
збудована під нахилом: від 1.10 до 1.70 м. В 
басейні є все для водного поло та 
баскетболу, музичне обладнання, лежаки та 
тіньові навіси, душ, туалет, а також засоби 
для навчання плаванню: нарукавники, круги, 
дошки. Очищення води відбувається за 
допомогою потужних фільтрів, 
використовуються гіпоалергенні реагенти 
виробництва Франції та Бельгії. В басейні є 
своя мінілабораторія для відстеження 
найважливіших показників стану води. 
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Комфорт та безпека

Цілодобову охорону табору 
здійснює професійне приватне 

агентство. В таборі працює педіатр 
вищої категорії, фельдшер та 

медична сестра. 

На території табору розташовані 4 корпуси. Кожен загін займає 
окремий поверх. Проживання в номерах на 3-4 дитини, які 
укомплектовані сучасними меблями, ортопедичними матрацами, 
пледами. На поверсі є хол для загонових заходів із пуфами та 
диванами, ігрова кімната, душ із цілодобовою подачею гарячої води, 
туалет, кімната гігієни, камера схову. Всі номери обладнані пожежною 
сигналізацією, на кожному поверсі є вогнегасники та пожежний вихід. 
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Унік�ьна анімаційна 
прогр�а
Анімаційна програма дитячого табору «Бригантина» - гордість 
нашої команди. Вона на 90% авторська і ретельно готується 
та оновлюється до кожного оздоровчого сезону. Щодня 
анімаційна команда проводить два заходи на пляжі та 
басейні, вечірнє шоу, квести, ігрові програми та конкурсну 
дискотеку. Кожна зміна тематична та має своє педагогічне 
спрямування. Ми використовуємо усі сучасні форми роботи, 
намагаємося бути в актуальних трендах, формуючи цікаву 
для дітей субкультуру дозвілля та відпочинку. 
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Наша команда
Ми живемо за принципом «Табір визначають люди». Кожен, хто працює в таборі проходить 
навчання, підтверджує власну компетентність для роботи з дітьми. Наші вожаті є 
неодноразовими переможцями Всеукраїнських змагань вожатської майстерності. 
Програма їх підготовки постійно оновлюється та включає в себе заняття з педагогіки, 
психології, конфліктології, ігрової педагогіки і т.д. Ми пишаємося командою табору 
«Бригантина», яка щороку створює особливу атмосферу психологічного комфорту, драйву та 
позитиву. 
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Спортивна інфраструктура табору «Бригантина» – особлива можливість 
для дитини спробувати себе у різноманітті спортивних подій. Кожен день 
дитина може обрати один з 5 видів зарядки. На пляжі вас чекають 
сучасні командні спортивні ігри. В розпорядку дня виділено особливий 
час для спорту, коли вже спадає денна спека: 18:00 – 19:00. 

На території табору 3 футбольні поля: натуральна трава, штучна трава 
та гума, баскетбольне поле, волейбольні поля на ґрунті та піску. Для 
активних бригантинівців завжди у доступі мотузковий парк, смуга 
перешкод, тренажерний майданчик та стрільба із луку. Змагання 
проходять під наглядом медичного персоналу та професійних спорт 
інструкторів, серед яких є майстри спорту, тренери вищої категорії. 

Спорт
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Зіркове ��я
Кожного року дитячий оздоровчий табір 
«Бригантина» приймає участь у Всеукраїнському 
Благодійному фестивалі «Чорноморські ігри». 
Наші масові флешмоби є окрасою виступів гурту 
«Время і Стєкло», виконавця Альоша, Монатіка, 
які відкривають цю масштабну подію та 
транслюється на каналі М1. Кожного року до нас 
у гості приїздили зірки: гурт Антитіла, співак 
Девід Аксельрод, ведучий Радіо Рокс Сергій 
Кузін, команда Монатіка з проекту Голос Діти та 
інші. На території табору знімали свої проекти 
телеканал Україна та Перший Національний. 
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�убна робота
Клубна робота нашого табору об'єднує 
понад 20 видів креативного та 
позитивного дозвілля. Програми різної 
направленості та рівня складності 
зацікавлять як новачків, так і досвідчених 
майстрів. Серед напрямків роботі: творчі 
майстерні, хореографія, вокал, медіа 
центр із створенням газети, блогу, 
випусків на радіо, зйомок новин. Головна 
умова ефективної роботи клубів – 
створення персонального та командного 
успіху дітей.  
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досвідом успішної діяльності.
таборі, наповнюючись вірою у власні сили та 
Багато хто робить перші кроки саме в нашому
реалізувати свої можливості на повну. 
створення нових арт – об'єктів, дають дитині 
творчих завдань, сценічні виступи та квести, 
дозволяє кожній дитині стати зіркою. Безліч 
Особлива творча атмосфера нашого табору 

Творча ре�ізація



Особи�і досягнен�
Кожна дитина в «Бригантині» потрапляє в 
ситуацію психологічного комфорту та успіху. 
Найголовніше – бути активним та не давати собі 
лінуватися. Ви можете стати суперзіркою та 
героєм «Бригантини», отримати нові знання та 
навички, бути найкращим в колі нових друзів. 
«Бригантина» – це вирій можливостей, які 
розмальовують наше життя.  
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Яскраві емоц�
Кожен день в «Бригантині» – це яскраві емоції. 
Ми обирали ці фото за допомогою наших 
кемперів, які на 100% знають рецепт успішного 
літа.  Давайте подивимося на яскраві сторінки 
табірного життя. 
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Саша
Пишущая машинка
Контакти ДОК "Бригантина"

Саша
Пишущая машинка
Лаба Василь Васильович 

+38(097) 348-06-34

+38(099) 269-32-08

+38(044) 238-75-26

https://elitatour.com.ua/

lvv@elitatour.com.ua



Відгу� ба�ківВідгу� ба�ківВідгу� ба�ків

Доброго дня!!!! 
Хочу Висловити свою 

подяку ВСЬОМУ колективу 
ДОК "Бригантина". Дитина 

вперше відпочивала в таборі. Їй 
ВСЕ сподобалось. У вожатих до 
кожної дитини окремий підхід. 

Дітки завжди чисті і доглянуті. За 
14 днів вона не мала часу на 

дзвінки додому. Не зупиняйтеся 
на досягнутому !!!! Ви 

молодці. 12 загін 4 зміна. 
Батьки Голінки 

Полінки
Ребенок 

поехал первый раз в 
лагерь, очень счастлив и 
доволен....звонит утром и 

вечером у него куча эмоций , 
весь день загружен.... в лагере 

второй день,а просит уже 
путёвку на будущий год.... 

Спасибо всему персоналу,мои 
переживания 

окончились!!!!))))) 
Екатерина 
Пименова 

Все сложилось 
замечательно- от 

бронирования Путевки в апреле 
месяце в турагентстве «Дети в 

лагере», г. Днепр до возвращения ребёнка 
из лагеря. Сразу видно- работает 

профессиональная команда единомышленников 
! Спасибо за замечательный отдых, яркие 

эмоции сына - подростка ( ему в силу возраста 
трудно угодить), отдельная благодарность всему 
коллективу лагеря. При таком количестве детей 

в лагере все организованно и работает, как 
часики! Отдельное спасибо турагентству за 
трансфер из Днепра и обратно. Были на 4 

смене 3 отряд! До следующего лета! 
Бригантина- так держать!!! 

Элла Бидниченко. 

Сейчас отдыхает 
в лагере сын в 11 отряде, 

приехали компанией с 
одноклассниками. Очень нравится, 

отличная организация и приветливый 
персонал. Все супер, ребенку некогда 

звонить родителям, а это значит , что 
отдых удался!) Очень приятно 

рассматривать качественные фото , 
которые ежедневно выкладывают за 

предыдущий день на страничке в 
Фейсбуке. Также каждый день выходят в 

прямой эфир в Инстаграм, что тоже 
очень радует!
Спасибо Вам!!! 

Наталя Медведь

Огромное 
спасибо администрации 

и всему коллективу ДОЛ " 
Бригантина" за прекрасный, 

яркий, незабываемый отдых для 
детей. Моя внученька Лиля Селюкова 

(10 отряд ) первый раз в ДОЛ " 
Бригантина" . Ее переполняют эмоции, 
восторг как всё было суперски круто, 
весело, познавательно, интересно!!! 

Большое спасибо вожатым 10 
отряда! Здоровья всем и больших 

успехов в Вашем нелёгком 
труде!!! 

Светлана Тараненко


