
Час канікул – час лісового табору!

Щорічно більше 8500 дітей Штутгарта беруть участь у 30 лісових будинків для відпочинку в Штутгарті. Будинки 
для відпочинку здебільшого розташовані в лісі на околицях міста і пропонують дітям ідеальні умови для цікавого 
відпочинку. Пропозиції розраховані на дітей шкільного віку від 6 до 14 років. Також є місця для дітей дошкільного 
віку. Під час канікул, діти проводять цілий день у лісовому таборі і ночують вдома. День у лісовому таборі 
починається вранці зі спільного сніданку. Після цього є час для ігор, спорту, музики та рукоділля, занять у лісі 
та екскурсій по околицях. Для цього дітей ділять на вікові групи приблизно по 10-15 дітей, за якими зазвичай 
наглядають 2 вихователі. День лісового табору зазвичай закінчується вечерею.

Групи контролюються добровільними лідерами груп, які пройшли широку підготовку для виконання своїх завдань. 
Страви складаються з 4-х прийомів їжі та зазвичай готуються персоналом кухні. На кухнях лісового табору 
поважають і враховують харчові звички інших релігій і культур. Якщо потік на кухні дозволяє, тут запропонують 
альтернативи (включаючи вегетаріанську їжу). Для того, щоб ваша дитина відчувала себе частиною групи, існує 
безперервний зв“язок між усіма учасниками.
Бажана і обов‘язкова участь дитини з ранку до вечора у святковому лісовому будинку.
 
Далі інформація про пропозиції лісових будиночків була перекладена українською та російською мовами, щоб у 
вас була можливість зареєструвати свою дитину в лісовому будинку відпочинку. У лісового таборi розмовляють 
лише німецькою. Гарна можливість для вашої дитини вивчити німецьку мову в ігровій та невимушеній обстановці.

У якому лісництві я можу зареєструвати свою дитину?
У Штутгарті всього 30 різних лісових будинків відпочинку, які розташовані в різних частинах міста. На веб-

сайті www.waldheime-stuttgart.de ви знайдете оглядову карту, яка показує, де кожен лісового таборi розташований. 
Краще зареєструвати дитину в лісовому будинку, який знаходиться найближче до вашого місця проживання.

Як моя дитина потрапить до відпочиннового лісового табору?
Ви можете дізнатися з інформації про відповідний лісовий будинок для відпочинку, його місце знаходження.
Лісовий табор має власний спеціальний транспорт, який курсує у відповідному районі вибраного. У цьому випадку 
автобус доставить дітей прямо до лісового табору за визначеним маршрутом. Це подорож до лісового табору на 
громадському транспорті.

Планові, індивідуальні зупинки зазвичай доглядають, тобто дітей можна передати працівникам. У всіх інших 
випадках відповідальність за виховання та забір дітей несуть батьки. Але й тут часто є пункти збору, в якому діти 
йдуть з працівниками у супроводі пішки до лісового табору. Ви можете отримати детальну інформацію у контактної 
особи у вашому будинку відпочинку або на веб-сайті обраного вами будинку відпочинку.

E Скільки коштує участь у лісовому таборі?
Дітям, які мають бонусну картку міста Штутгарта, участь, включаючи 

квиток, безкоштовна.

Як зареєструвати дитину в лісовому таборі ?
На веб-сайті www.waldheime-stuttgart.de/BelegungsOVERVIEW ви 

знайдете огляд безкоштовних місць. Там ви також знайдете контактні дані 
та веб-сайт вибраного лісового табору, де можна знайти всю додаткову 
інформацію. Для процесу реєстрації ми рекомендуємо вам скористатися 
німецькомовною допомогою, а також для розуміння додаткової інформації для 
батьків.

Квиток VVS Waldheim
Батьківський внесок включає квиток VVS лісового табору, тобто витрати на будь-який спеціальний транспорт до 
лісового табору та на всі інші поїздки під час відпочинку у табору (наприклад, екскурсії, відкритий басейн тощо) 
включені до батьківського внеску. Діти отримують квиток у перший день відпочинку у лісовому таборі.



страви та напої
У відпочинку у лісовому таборі повністю забезпечено обслуговування дітей. У більшості лісових будиночків 
включає 4-разове харчування (сніданок, обід, перекус і вечеря). Також є багато напоїв. Для дітей завжди 

доступне харчування (сироп/чай, вода). Тому не давайте дитині додаткової їжі чи напоїв. Якщо вашій дитині 
заборонено їсти певну їжу за станом здоров’я чи релігійними міркуваннями, будь ласка, зверніть увагу на це під 
час реєстрації. Додатковие меню включає вегетаріанську їжу, їжу без свинини і, якщо потрібно, їжу без лактози

дитячий одяг
Одяг має бути міцним і допускати легкого забруднення. Змінити одяг має сенс, оскільки одяг може швидко 
забруднитися або промокнути. Також варто дати дитині гумові чоботи.

Нещасний випадок - хвороба - ліки
У разі нещасного випадку керівництво лісового табору намагається спочатку повідомити батьків, щоб 
обговорити подальші кроки. При серйозних травмах ми будемо змушені викликати швидку допомогу з 

правових причин. Будь ласка, зверніть увагу на будь-які небезпечні захворювання або алергію Реєстрація. Якщо 
ваша дитина приймає ліки протягом дня лісового табору необхідно повідомити заздалегідь. Ліки можна видавати 
та вводити лише за наявності детальної інформації та письмової згоди батьків.

захист від інфекції
У разі виникнення захворювань та симптомів, таких як (блювота, лихоманка, кашель, діарея), слід негайно 
повідомити адміністрацію будинку, і дитина не може приходити до лісового табору. В іншому випадку заразна 
хвороба вашої дитини може поставити під загрозу лісового табору.

захист від вакцинації
Будь ласка, переконайтеся, що ваша дитина має належний захист від щеплення. Реєстраційні форми містять 
відповідну інформацію. Ліси та луги в Штутгарті та його околицях знаходяться під загрозою кліщів. Оскільки вдень 
діти багато часу проводять на природі, рекомендується вечірня перевірка. На момент публікації цієї статті не існує 
жодних правових норм щодо вакцинації учасників від ковіда.

Відповідальність
За пошкодження обладнання/інвентарю під час дозвілля дітей або відпочинку Ви несете відповідальність за 
шкоду, завдану особам, яку, заподіяли діти у повному обсязі. У цих випадках ми рекомендуємо вам оформити 
страхування відповідальності.

Мобільні телефони та ігрові приставки
У період лісовому таборі мобільні телефони, Gameboys, MP3-плеєри не потрібні! Ми хочемо бути активними, 
грати з друзями і відчути природу.

Фотографії та фільми в лісовому будинку відпочинку 
Час у лісовому таборі – це унікальний досвід для багатьох дітей. Нагадуємо, що фотографії будуть зроблені 

у лісовому таборі для зйомки фільму. Часто для відповідних груп робляться групові фото підготовлено. Іноді в 
рекламних цілях лісового табору використовуються фотоматеріали повторно використаний. Будемо раді, якщо 
ви зв’яжетеся з нами для публікації або подальшого використання, дайте свою згоду та сфотографуйте свою 
дитину. Ми гарантуємо, що ви ставитеся до цього відповідально фото- і кіноматеріал. Ваша відповідна згода буде 
вимагається окремо. При використанні фотоматеріалу в рекламних цілях знову потрібно отримати окремих дозвіл.

Відвідини батьків у період лісового будинку 
Індивідуальні відвідування батьків під час лісового табору можливі лише після домовленості з керівництвом. 
Контакти з батьками – можливі з керівництвом будинку напередодні дозвілля лісового табору.

Волонтерська робота на кухнях лісовому таборі
Пропозиція лісових будиночків можлива лише завдяки добровільних 
освітніх працівників на кухнях дачного лісового будинку. У лісовому 
таборі завжди шукають підтримки для цього. Якщо ви, як батько, 
зацікавлені у волонтерській діяльності, будь ласка, зв’яжіться 
безпосередньо з відповідним лісовим табором за вашим вибором.


