


ДЕНЬ 1 «З ПРИЇЗДОМ» 

 Прибуття на базу, разміщення, сніданок. 

 Рольова гра «Чарівне коло» 

 Спец-проект «Explorer» (знайомство з базою табору у вигляді 

квесту) 

 Святкова вечірка  «Добрий вечір, Карпати» 

 Танцювальна програма. Вечірній вогник 



ДЕНЬ 2 «КРОК НА ЗУСТРІЧ» 

 Енергійний ранок: Веселі  активності  на свіжому  повітрі 

 Інформаційна хвилинка 

 Відкриття  АРТ- програми та фото-майстерні  

 Лісова  прогулянка до мінерального джерела 

 Змагання з АРТ-болу 

 Похід № 1 «Легенди Кобилецької поляни» 

 Фотокрос «Краса Карпат» 

 Ігрова программа  «Магічний калейдоскоп» 

 Ігро-батл «Танцювальний серпантин» 

 Вечірній вогник 



ДЕНЬ 3 «НЕЙМОВІРНІ ВІДКРИТТЯ» 

 Енергійний ранок (вуличный work-out, fitness, оздоровчий біг) 

 Информаційна хвилинка 

 Экскурсія на солоні озера у відомий курорт Солотвино (оплачується 

додатково) 

 Аква-програма в басейнах (солоний, прісний) 

 Фотокросинг «Гармонія світів» 

 Ігровітальня «Хобі-лабіринт» 

 Вечірня  варіативна  програма  

     (Кінозал,  вулична ігротека, вечірній вогник) 



ДЕНЬ 4 «ЛІСОВІ СЕРКРЕТИ» 

 Енергійний ранок   

       (Веселі розваги на свіжому повітрі) 

 Інформаційна хвилинка 

 Пізнавальний  Похід № 2 « Як ростуть ліси» 

 Экстрим-квест «50ый level» 

 Арт-майстерні 

 Творчий вечір «Хвилина на перемогу» 

 Вечірній вогник, Дискотека 



ДЕНЬ 5 «УРОКИ ВИЖИВАННЯ» 

 Ранкова  школа здоров’я (fitness, оздоровчий біг) 

 Інформаційна хвилинка 

 Арт-мастерні, фото - школа 

 Похід №3  «Карпатська робінзонада»  

 Турнір по Закарпатському регбі 

 Пошукова Квест Гра «12 секретних пакетів» 

 Вечір біля вогнища, барбекю 



ДЕНЬ 6 «ЛОВИ ХВИЛЮ» 

 Ранкові активності 

 Інформаційна хвилинка                                              

 Похід №4  «Веселі аква-розваги» (база біля річки) 

 Змагання по піонерболу, волейболу та футболу 

 Творча дуель  «Справжній детектив» 

 Вечірня  варіативна  програма (Кінозал, Арт-майстерні,  

       Вечірній вогник, Дископрограма) 



ДЕНЬ 7 «ЗІРКОВИЙ ЧАС» 

 Енергійний ранок (оздоровчий біг, танцювальна мозаїка) 

 Інформаційна хвилинка 

 Арт-майстерні. фотошкола 

 Похід №5 «Пригоди на перевалі»  

 Фотокрос «Сонячні зайчики» 

 Інтелектуальний квест «Скарби  нації» 

 Конкурсна програма  «Я- актор» 

 Кінозал, Арт-майстерні, вечірній вогник, Дискотека) 



ДЕНЬ 8 «АКТИВНІ. СПОРТИВНІ. ТВОРЧІ» 

 Інтерактивні ранкові розваги 

 Що? Де? Коли? Ранковий інформаційний збір. 

 Арт-майстерні, Фотошкола 

 Лісові прогулянки. 

 Спортивно-туристична стежка «Разом ми сила» 

 Пошукова гра «Орієнтир» 

 Спортивне шоу «Дабл Дач» 

 Арт-подіум «Модний квартал» 

 Вечірня варіативна програмамма  

      (Сауна, Горяча бочка, Вечірній вогник, Кінозал) 



ДЕНЬ 9 «ПІДКОРЮВАЧІ ГІРСЬКИХ ВЕРШИН» 

 Ранкова школа здоров’я (Вуличний WorkOut, fitness, здоровий біг) 

 Інформаційна хвилинка 

 Похід №6 «Підкорюємо легендарну гору Велика Кобила»  

 Фотокрос «Чудо гори» 

 Квест  «Битва за глечик меду»  

 Ігрова програма «Хлопці VS Дівчата» 

 Танцювальний вечір,  

       літній кінозал, вечірній вогник 



ДЕНЬ 10 «МОЯ НАЙКРАЩА КОМАНДА» 

 Креативні ранкові зарядки 

 Інформаційна хвилинка 

 Пішохідна екскурсія «Берегами річки Шопурки» 

 Аква-программа 

 Спортивна гра «Боротьба за прапор» 

 Интеллектуальный поєдинок «Вікі Манія» 

 Творчий вечір «Битва кіностудій» 

 Вечірня варіативна програма (Кінозал, Арт-майстерні, Вечірній 

вогник, Дискотека) 



ДЕНЬ 11 «ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ СМІЛИВИХ» 

 Еннергійний ранок (Весела танцювальна зарядка на свіжому 

повітрі) 

 Похід № 7 «Пригоди на полонині» (ночівля у наметах, бажано мати 

особистий спальний мішок) 

 Фотокрос «Незрівняне селфі» Запам’ятай - #АртКвестКарпати 

 Спортивний слалом 

 Конкурсна програма «Розсміши коміка» 

 Барбекю-паті «Вечірня зірка», Вогнище, Дискотека. 

 Зустріч світанку 



ДЕНЬ 12 «ПОХІДНИЙ МАЙСТЕР-ШЕФ» 

 Приготування сніданку 

 Конкурс найсмачніших бутербродів 

 Аква шоу у басейні 

 Спортивні поєдинки справжніх Робінзонів 

 Конкурс міні-проектів «Я вибираю здоровий спосіб життя»  

 Фото-презентаціі творчих робіт 

 Варіативна програма  ( КІнозал, танцювальний серпантин, Вечерній 

вогник)  



ДЕНЬ 13 «У КОЛІ ДРУЗІВ» 

 Креативні ранкові зарядки 

 Арт-майстерні «Подарунки для найрідніших» 

 Виставка досягнень  (Арт-галерея, відео презентаціі, медіа проекти) 

 Рольова  гра «Лето моіх мрій» 

 Шоу-програма «Я-герой» 

 Церемонія нагородження (підведення підсумків індивидульного 

квесту «АРТ-Стрім») 

 Святкова вечірка   «На згадку про Карпати» (театралізована 

программа, вечір біля вогнища. Барбекю) 



ДЕНЬ 14 «У КОЛІ ДРУЗІВ» 

 Проект «Twitter» 

 Загальнотабірне Selfie  на згадку 

 Екскурсія «Рахів- цетр Європи»  

 До наступних зустрічей 

 

 

!!Увага 

У програмі можливі зміни в залежності від погодних умов, 

можливостей, та враховуючи побажання дітей  

 



МОЖЛИВІ ДОДАТКОВІ ВИТРАТИ 

Додатково впродовж зміни пропонуються: 

 Екскурсія у Хуст (ферма оленів та страусів) – 100-120 грн 

 Відвідання аквапарку у Тячеві – 80-100 грн 

 Катання на конях в залежності від можливостей господаря тварин 

 

Інші витрати: 

 Оренда спального мішка на 1 ніч – 60 грн 

 Особисті витрати (сувенірна продукція, вода, сік, морозиво та ін) 

 

Бажано мати власний спальний мішок або придбати його  собі у таборі 
попередньо замовивши до початку зміни (вартість 600 грн)  

(100% поліестр, 220 г/м3, 195х75 см) 


