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ГІРСЬКОЛИЖНИЙ ТАБІР «FAYNO CAMP YAREMCHE» Зима 2021 
  

ДАТИ ЗАЇЗДУ: 03.01.2021 — 10.01.2021 

ЛОКАЦІЯ:ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., М. ЯРЕМЧЕ, ВУЛ. ПЕТРАША 6/А 

ВІК КЕМПЕРІВ: 7-17 РОКІВ 

ВАРТІСТЬ ПЕРЕБУВАННЯ У ТАБОРІ: 14 500 грн. 

ЦІНА РАННЬОГО БРОНЮВАННЯ ДО 01.12.2020: 12 500 грн. 
 
Гірськолижний дитячий табір Fayno Camp —  це саме те, що зробить цю зиму неймовірною! Ми переконані, що зима 
– це не час впадати у зимову сплячку, а зимові канікули створені для того, аби відпочивати активно. Тому, 
одягаємось тепліше, обираємо зручні лижі та борди і вперед, підкорювати вершини!  
 
Наш табір розташований в екологічно чистому місці Карпат  – мальовничому містечку Яремче, де європейський 
сервіс і комфорт поєднуються із незабутніми та живописними краєвидами! А опановувати лижі та сноуборд ми 
будемо на відомому гірськолижному курорті “Буковель”! 
 
У справжній столиці Гуцульщини — Верховині — ми ближче познайомимось із традиціями карпатських горян, 
дізнаємось купу цікавих історій про їх життя, зіграємо на трембіті та спробуємо осягнути життєву філософію гуцулів! 
 
На наших кемперів під час зміни чекають не тільки приголомшлива розважальна програма, різноманітні майстер-
класи, екскурсії, але й чудові можливості для особистісного розвитку та підвищення рівня розмовної англійської з 
native speakers (носіями мови).  
Зимові канікули у FAYNO CAMP YAREMCHE WINTER –   це активний, насичений, яскравий, корисний та безпечний 
відпочинок Вашої дитини!  
ПРОГРАМА 
 
FAYNO CAMP YAREMCHE WINTER – це: 
 

 безпечний, веселий, наповнений яскравими подіями відпочинок; 

 навчання та вдосконалення техніки катання на лижах, майстер-класи від досвідчених інструкторів Fayno 
Camp Ski School 

 унікальна нагода покращити рівень володіння розмовної англійської мови — 12 годин інтенсивних занять 
англійською з досвідченими викладачами та носіями мови (native speakers) з Великобританії і США; 

 прекрасні умови для оздоровлення (гармонійне поєднання європейського сервісу та цілющого клімату 
Карпат); 

 піші екскурсії по Яремче (водоспад Пробій, карпатський заповідник з дикими звірами, сувенірний ринок 
“Гуцульщина”); 

 автобусна екскурсія до Верховини, яка включає в себе відвідання музею гуцульського побуту, етнографії та 
музичних інструментів ім. Р.Кумлика та будинку-музею фільму «Тіні забутих предків»; 

 тематичні майстер-класи та казкова Christmas Party; 

 активні ігри, розважальні та вечірні заходи зроблять відпочинок не тільки цікавим, але і корисним; 

 можливість знайти нових друзів; 

 отримання нових знань, навичок, умінь; 

 дружба з кращими вожатими; 

 комплексну безпеку (діти цілодобово перебувають під опікою дорослих); 

 щасливі, веселі, яскраві та корисні канікули! 
 

Чисте гірське повітря і унікальна природа карпатського краю створюють просто фантастичну атмосферу для 
незабутнього дитячого відпочинку. Діти оздоровляться на 100%!!! 
 
FAYNO CAMP SKI SCHOOL - школа лиж та сноуборду, яка прививає любов до гірськолижних видів спорту. 
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Цієї зими навчання та катання на схилах буде можливе в двох форматах: 
1. Лижна школа — програма, що розрахована на 4 дні (12 год) активного навчання з інструкторами: 

 професійні інструктори з лиж та сноуборду, що навчають з нуля та удосконалюють вже існуючий рівень 
катання на лижах чи сноуборді 

 групи формуються за віком, рівнем фізичної підготовки та навичками катання  

 3- годинні заняття в день в групах по 6-8 осіб 

 навчаємо культурі та правил поведінки на гірськолижних курортах 

 на схилах діти обов'язково знаходяться в шоломах та під наглядом інструкторів 
2. Катання в супроводі інструкторів Fayno Camp Ski School— програма напрацювання та збільшення катального 
досвіду: 

 4 дні 3-годинних катань (лижі/сноуборд) 

 один інструктор на 6-7 осіб 

 навчаємо культурі та правил поведінки на гірськолижних курортах 

 на схилах діти обов'язково знаходяться в шоломах та під наглядом інструкторів 
 
РОЗПОРЯДОК ДНЯ 
День в таборі розписаний і спланований похвилинно і насичений цікавою навчальною і розвиваючою діяльністю в 
тандемі із розважальними заходами. З ранку і до вечора діти зайняті корисними та захоплюючими, творчими 
справами. Тут часу нудьгувати не буде, бо кожен буде зайнятий тим, що йому дійсно подобається! 
Грамотне поєднання насиченого дозвілля, продуктивного навчання з комфортним проживанням і збалансованим 
харчуванням – це те, що потрібно зростаючому молодому організму. 
 
Ось як виглядає звичайний день в таборі: 
7:45 Підйом 
8:00 Зарядка 
8:15 Сніданок 
09:00 — 13:00 Катання на лижах 
14:00 Обід 
до 15:00 Free Time 
15:00 -17.00 Заняття англійською мовою з native speakers 
17:00 Підвечірок 
17:00 — 19:00 Заняття в майстернях та студіях/ Басейн 
19:15 Вечеря 
20:00-21:45 Вечірні заходи 
21:45 Друга вечеря 
22:00 Коло друзів Fayno Camp, підведення підсумків дня 
22:15 Вечірній туалет 
22:30 Відбій 
 
БЕЗПЕКА 
Ми – це дитяча лижна школа. А тому гарантуємо комплексну безпеку Ваших дітей. Постійна опіка вихователями, 
професійні лижні інструктори, які пройшли спеціальне навчання та підготовку, щоденні фотозвіти на наших сторінках 
у Facebook та  Instagram. Ви можете довірити нам свою дитину і ми максимально забезпечимо її захист. Все та всі 
завжди під контролем 24 години на добу! Дорослі цілодобово знаходяться поруч із дітьми та супроводжують на усі 
заходи, у таборі завжди чергує нічна зміна вожатих. Адміністрація табору завжди на зв’язку із батьками. 
МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
У таборі цілодобово знаходиться наш лікар та є необхідний мінімум для надання першої медичної допомоги, 
температурний скринінг тричі на день. В центрі міста є лікарня та спеціальна служба гірських рятувальників, при 
потребі завжди готові доставити туди дитину автомобілем табору. Усі діти застраховані. 
 
У вартість входить: 
 

 продивання в 2, 3-місних номерах в готелі “Карпатські зорі”; 

 5-разове харчування: сніданок, обід, полуденок, вечеря, друга вечеря; 

 фотозйомка під час катання; 
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 англомовна підтримка, організація розмовних занять ігрового типу з native speakers; 

 піші екскурсії по Яремче (водоспад Пробій, карпатський заповідник з дикими звірами, сувенірний ринок 
“Гуцульщина”); 

 автобусна екскурсія до Верховини, яка включає в себе відвідання Музею гуцульського побуту, етнографії та 
музичних інструментів ім. Р.Кумлика та Будинку-музею фільму «Тіні забутих предків»; 

 вхідні квитки та рекреаційні збори згідно програми; 

 автобусний супровід згідно програми впродовж зміни; 

 фото і відео звіт; 

 гірськолижна страхівка. 
У вартість не входить: 

 Залізничний пакет 

 Заняття в школі лиж та сноуборду, робота інструкторів, спорядження, скі-пас та оплачується окремо: 
 Лижна школа - 1800 грн/день (навчальні заняття з інструкторами, скі-пас, спорядження ( 

лижі/сноуборд+черевики+палки+шолом) 
 Катання в супроводі інструкторів Fayno Camp Ski School– 1400 грн/день (супровід інструкторів на 

схилах, скіпас, спорядження( лижі/сноуборд + черевики + палки + шолом) 
 
ТРАНСФЕР 
Виїзд в табір здійснюється організованими групами у супроводі працівників табору з Києва, Дніпра, Харкова, Львова 
та Одеси. 
Проїзд на поїзді в супроводі вожатих оплачується додатково. 
ПРОЖИВАННЯ/ХАРЧУВАННЯ 
Кемпери проживатимуть  в сучасному оздоровчому комплексі «Карпатські Зорі», розташованому в самому центрі 
Карпат — місті Яремче. Варіанти розміщення дітей:  2-х та 3-х-місні номери. Кожен з номерів обставлений новими 
меблями, є санвузол ( оснащений душовою кабіною та необхідною сантехнікою). Холодна і гаряча вода – 
цілодобово.  З вікон відкривається чудовий краєвид на гори. 
Загальні збори, заняття та тренінги проводяться в сучасному конференц-зал в приміщенні готелю та на прилеглій 
території. 
Поруч з готелем знаходиться водоспад «Пробій», сувенірний ринок “Гуцульщина”. 
В 40 хв їзди  — гірськолижний курорт “Буковель”. Курорт має майже 60 км трас всіх рівнів складності. Траси 
проходять на спеціально підготовлених схилах та обладнані спеціальною снігонапилювальною та 
сніготрамбувальною технікою. 
БАСЕЙН 
Для любителів поплавати в готелі є критий басейн з підігрівом води та підтримкою оптимального мікроклімату в 
приміщенні. 
Температура води від +24 С до +28 С. 
Розміри басейну 18 × 8 м. 
Діти щоденно зможуть купатися в басейні у відведений час під наглядом інструкторів. 
ХАРЧУВАННЯ 
5-ти разове: повноцінний сніданок, обід та вечеря, які доповнюються полуденком, ланч-боксами. Ніякого фаст-фуду, 
тільки збалансоване та здорове харчування. Кемперам запропонують страви української  кухні адаптованої 
спеціально для дітей. 
Доступ до питної води 24 години на добу. 
Якщо у дитини є особливі потреби в харчуванні: вегетаріанець, алергія або непереносимість до якоїсь їжі 
(наприклад, діабет, їжа без глютену тощо), ми це врахуємо і не будемо порушувати її звичного режиму. Проте нам 
потрібно знати про ці умови заздалегідь. 
Фаст-фуд та надмірна кількість солодощів до раціону не входять 
 
Що потрібно мати з собою для перебування дітей в таборі? 
Тепле взуття 
Гірськолижний костюм 
Рукавички 
Термобілизна, флісовий одяг 
Маска (в залежності від погоди) 
Сонцезахисний крем і бальзам для губ 
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Усе решта – на пункті прокату (гірськолижне спорядження, шолом…) 
Ми екіпіруємо Вашого маленького гірськолижника чи гірськолижницю з урахуванням усіх вимог безпек. 
Необхідні документи для поїздки дитини в табір 
 

 Оригінал свідоцтва про народження; 

 Медична довідка про стан здоров'я з підтвердженням відсутності контактів з інфекційними хворими (можна 
з СЕС або від терапевта)  

 
У довідці обов'язково повинні бути вказані хронічні захворювання, алергії, перенесені дитиною захворювання. Якщо 
дитина, будучи в таборі, повинна приймати якісь ліки, в довідці повинні бути вказані їх назви та дозування. 

 

Чекаємо Ваших запитів!  
+38 067 506 99 92 
+38 050 565 34 12 
+38 044 257 0127 
zaplatiandleti@gmail.com 

tel:+380675069992
tel:+380505653412
tel:+380442570127
mailto:zaplatiandleti@gmail.com

