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Вельмишановне Панство !
Запрошуємо Вас до співпраці щодо організації відпочинку, оздоровлення, проведення спортивних 

зборів по футболу, регбі, плаванню, художньої гімнастики дітей, молоді віком від 8-17 років в дитячому 
оздоровчому комплексі «Сонячний берег» в травні-вересні 2016 року.

«Сонячний берег» перебуває в трьох кліматичних зонах: морській, лиманській насиченій мінералами, 
хвойній-лісостепній; розташований на березі Шаболотського лиману, відділеного піщаною косою від 
Чорного моря в Білгород-Дністровському районі Одеської області на відстані 86 км від м. Одеса, 20 км від 
м. Білгород-Дністровський.

Діти проживають в стаціонарних цегляних чотирьох, п’яти та девяти поверхових будівлях. У кімнаті 
2, 3, 4 ліжка, шафа, тумбочки, стільці, стіл, зручності в кімнаті та частково (душ) на поверсі. Цілодобово 
гаряча та холодна вода. В холах кожного поверху телевізор. Діє мережа Інтернет. Є конференц -  зал.

Харчування 5-й разове у приміщенні двох власних їдалень та ресторану. Постійно в раціоні свіжі 
фрукти, від полуниці до винограду, овочі з Одеської області, питна бутильована вода, випічка власного 
виробництва.

Відвідування Чорного моря 1-2 рази на день, є власний пляж (шириною більш 100 м) з накриттям та 
морські катери. Власних три стаціонарних футбольних поля з природним покриттям.

Одночасно в чотирьох закладах «Сонячного берега» може відпочивати 1400 осіб.
Цілодобове медичне обслуговування, діє спеціалізована охорона служба.
Організацією відпочинку та дозвілля дітей займаються вожаті-педагоги, аніматори.
Зустріч та від’їзд (від і до потягу) комфортабельним транспортом з залученням служби МВС.
Здійснюються пізнавально-туристичні екскурсії.
Заклад має власну стаціонарну сценічну площадку де проводяться фестивалі мистецтв.
Зміна 21 день, 4 заїзди, розпочинаються 1 червня, закінчуються 29 серпня 2016 року, за бажанням 

можлива зміна кількості днів.
Батьки, дорослі можуть відпочивати в «Плаї» в комфортабельних кімнатах та люксах, ціна в 2016р. 

для дорослих 315 грн/доба.
Ціна в 2016 році на дитину в «Плаї», «Сонячному березі» 290 грн/ доба; в «Чайці» - 280 грн/доба.
Передплатня здійснюється через розрахунковий рахунок або готівкою в касу.

Заклад належить до дитячих закладів оздоровлення відповідно до ст. 14 ЗУ «Про оздоровлення та 
відпочинок дітей» та перебуває у державному реєстрі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Згідно державної атестації мають категорії «Вища» - «Плай», «Сонячний берег»; «Перша» - «Чайка».
Інформація в електронному вигляді надіслана 15.04.2016 на - d o n m @ k y i v - o b l o s v i t a . g o v . u a
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