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Комфортні умови проживання, спортивні

змагання, ігри, цікава культурна програма, ек&

скурсії та щоденні поїздки на море в Іллічівськ,

дискотеки ввечері – все це з року в рік приваб&

лює сюди відпочивальників.

Деякі з них приїжджають по п’ять і більше

років. Усі дітлахи підтримують дружбу між со&

бою, виростають, зустрічаються в таборі і – обі&

цяють оздоровлювати тут своїх дітей.



АЛЬМАНАХ ОЗДОРОВНИЦЬ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Починаючи з 1965 року, кожного літа дитя&

чий оздоровчий табір «Гайдарівець» гостинно

відчиняє двері для сотень дітей. Вже багато ро&

ків цей заклад, який розкинувся на 8 га сосно&

вого лісу на березі Дніпра, є одним із найкра&

щих таборів на Черкащині.

Атмосфера в таборі особлива – сімейна, не&

вимушена, дружня. 

У 15 казкових будиночках зроблено якісний

ремонт. З любов’ю та професіоналізмом став&

ляться до своєї справи працівники структурних

підрозділів та профкомів, побудувавши ошатні

будиночки, концертний зал, відеосалон з при&

міщенням для гуртків, простору їдальню, ме&

дичний корпус, спортивний комплекс з фут&

больним та волейбольним майданчиками,

встановивши тенісні та більярдні столи,

комп’ютери.

За одну зміну тут відпочивають понад

200 дітей від 6 до 14 років з різних куточків

Черкащини. Дбайливий директор, уважні ви&

хователі та помічники, кваліфіковані медпра&

цівники, майстерні повари, охорона та інший

обслуговуючий персонал турбуються про ком&

форт кожної дитини. Дітей годують смачною,

поживною та калорійною їжею п’ять разів на

день.

Щодня на відпочивальників чекає багато ці&

кавих справ: конкурсів, ігор, концертів, вікто&

рин, походів до Дніпра. 

Вожаті разом із дітьми складають сценарії і

програми. Для розвитку талантів і здібностей

дітлахів працюють гуртки і студії – вокальна, хо&

реографічна, декоративно&прикладного мис&

тецтва. Кожен може спробувати себе у будь&

якій справі. 
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Дитячий оздоровчий табір

«Гайдарівець»

Адреса:

Черкаська область,
Золотоніський район,
с. Чапаєвка,
вул. Гайдара, 2
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Улюблений захід дітей – диско&

тека, щовечора старший вихова&

тель та культорганізатор влашто&

вують розваги. У кінці зміни кожен

активіст отримує грамоту чи ме&

даль.

Багато уваги приділяється

спорту. Перед початком зміни

складається план проведення

спортивних змагань з футболу,

волейболу, баскетболу, шахів та

шашок.

Організовуються екскурсії до

Черкас, прогулянки парком, по&

дорожі на пароплаві, візити до храму та на міс&

цеві концерти, походи в село Чапаєвку – на свя&

то Івана Купала, до обеліску Слави, будинку

культури. Щодня малеча чимось зайнята: хтось

малює стінгазету, хтось робить аплікації чи роз&

фарбовує шишки, хтось малює на асфальті чи

співає караоке, інші розучують речівки та заго&

нові пісні. Тут своя територія – територія безтур&

ботності та щастя.

Вже 47 років батьки відпочиваючих дітей з

теплотою і вдячністю відгукуються про оздоров&

ницю, а діти з нетерпінням чекають літа, аби по&

вернутися сюди і прокричати заповітне «Я люб&

лю «Гайдарівець»!».


