Керівнику
Адміністрація ПрАТ «САЛЮТ»
пропонує свої послуги щодо
оздоровлення та організації
дозвілля дітей ввіреного Вам
підприємства на базі нашої
оздоровниці в 2021 році.

-

Літній дитячий табір «Салют» - це
дивовижний острівець
дитинства і мрії; це особливе місце, де дитина може цікаво, весело з користю провести
свої канікули. Це - новий образ життя, життя в дитячому колективі поза сім'єю і домом,
поза звичайною атмосфери. Літо, сонце, свіже повітря, гарний настрій і море позитивних
емоцій - все це забезпечує хороший відпочинок.
Природні території Кирилівки Запорізької області мають статус KYPOPTA ДЛЯ
ОЗДОРОВЛЕННЯ.
Унікальні природні оздоровчі фактори - Сприятливий приморсько-степний клімат
та тепле Азовське море, створюють всі умови для ефективного оздоровлення дітей:
Сприяє профілактиці захворювань системи кровообігу;
Сприяє профілактиці захворювань органів опори и та pyxy;
Сприяє профілактиці захворювань органів дихання;
ДОЦ «Салют» - це сучасний табір, який має все для активного і веселого
проведення часу, а саме:
• двоповерхові цегляні корпуси з чотирма місцевими кімнатами;
• власний піщаний пляж на першій лінії берега;
• територія обгороджена і цілодобово охороняється;
• плавальний басейн з морською водою;
• критий майданчик для майстер-класів;
• кінозал;
• різні види гуртків;
•
футбольне поле;
• поле для волейболу;
• майданчик із сучасними тренажерами;
• бібліотека.
Пляж обладнаний тіньовими навісами, роздягальнями, медичним і рятувальним
постами. Територія - це паркова зона, озеленена деревами, декоративними кущами і
квітковими клумбами.
ДОЦ «Салют» акредитований як дитячий оздоровчий заклад.
ДОЦ «Салют» оздоровлення дітей віком від 6-х років.
Наші контакти: +38 (067) 613-70-03 Яковлев Олександр Сергійович
Адрес: Запорізька область, Якимівський район,
пгт. Кирилівка, вул. Коса Пересип, 134
Додаткова інформація на сайті: http://doc-salut.com.ua//

№
1.
2.
3.
4.

Зміни
Перша Зміна
Друга Зміна
Третя зміна
Четверта зміна

Вартість
Путівок до ДОЦ «САЛЮТ»
2021 рік
Початок
Закінчення
05.06.2021 25.06.2021
28.06.2021 18.07.2021
21.07.2021 08.08.2021
11.08.2021 29.08.2021

Вартість
12000
12600
12900
12900

21 день
21 день
19 днів
19 днів

