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Упродовж вже не одного літа працівники

«Юного залізничника» докладають зусиль для

створення здорового, активного, і, звичайно,

незабутнього відпочинку для дітлахів від 6 до

14 років. Напрацьований роками досвід допо&

магає якомога краще відповідати вимогам часу,

батьків і дітей, багато з яких приїжджають сюди

знову і знову.

Після тривалої зимової паузи, знову вибіле&

ний, вичищений і прикрашений квітучими тро&

яндами, «Юний залізничник» гостинно відкри&

ває свої двері відпочивальникам. Для старших

дітей обладнано кімнати на 4–6 осіб, найменші

живуть разом із вожатими. Туалети й душові

знаходяться в корпусах, гаряча вода подається

на час ранкового, денного і вечірнього вмиван&

ня й купання.

Кухня закладу пропонує чотириразове різно&

манітне меню, що відповідає усім вимогам і

нормам дитячого харчування.

Улюблене місце відпочинку – море. Щодня

службовий автобус доставляє дітлахів на пляж,

а також возить їх у парки міста і на прогулянки

Одесою. Вожаті вигадують цікаві конкурси та іг&

ри на піску чи у воді. Традиційно проводиться

день Нептуна, в якому всі відпочивальники із

захватом беруть участь.

Дитячий оздоровчий заклад 

«Юний залізничник» 

Адреса:
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вул. Ялинкова, 3
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Насичена і спортивна програма –

щоденна ранкова зарядка, змаган&

ня з футболу, волейболу, настіль&

ного тенісу, армрестлінгу, бігу то&

що. Команди «Юного залізнични&

ка» міряються силами і з іншими

оздоровницями. Діти щороку бе&

руть участь у Міському дні бігу, до&

лучилися до Всесвітньої естафети

«Біг гармонії».

Вихователі закладу, а це в основ&

ному студенти Балтського педаго&

гічного училища, розробляють за&

хоплюючу культурну програму. Во&

ни залучають дітей до підготовки й

організації свят і безпосередньої

участі у них, намагаючись розкрити

в кожній дитині якомога більше та&

лантів. Усі свята завершуються ве&

чірньою дискотекою.

Залишається тільки додати: при&

їжджайте, подивіться і на власному

досвіді дізнайтеся, що таке дні щас&

ливого літа в «Юному залізничнику».
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