Також до уваги дітей цікава і
різноманітна відпочинкова програма:
спортивні
змагання,
мистецькі
конкурси,
розважальні
програми,
дискотеки, традиційне свято Нептуна.
Родзинкою
цьогорічного
відпочивально-оздоровчого
сезону
стане діяльність кількох тематичних
загонів. Діятиме «мовна школа»,
спортивний загін та загін «Лідер», де
відпочиватимуть
учні-керівники
шкільного
самоврядування
навчальних закладів району.
Участь у мовній школі допоможе
дітям
у
комфортних
умовах
відпочинку
оволодіти
навичками
вільного та активного спілкування
англійською мовою.

Якщо ви хочете, щоб ваші діти
активно, різносторонньо і цікаво
провели літні канікули, знайшли
нових друзів, оздоровились і
відпочили серед мальовничої
природи Придесення, чекаємо вас у
Позаміському дитячому закладі
оздоровлення та відпочинку
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Не шукайте для відпочинку та
оздоровлення ваших дітей дорогих
закордонних курортів. Неперевершені
поліські
пейзажі,
купання
та
засмагання на піщаному річковому
пляжі,
чисте
лісове
повітря
принесуть вашим дітям справжнє
задоволення
від
спілкування
з
природою.

Заклад розташований у лісовій
місцевості на узбережжі річки Десна в
селі
Салтикова
Дівиця.
Його
територія займає 5 га. До послуг
відпочиваючих два двоповерхових
корпуси з усіма зручностями та
дев’ять окремих будиночків. Усі
житлові приміщення укомплектовані
меблями.

Чудово відпочити на мальовничих
берегах Десни та оздоровитися в
екологічно
чистій
місцині
вас
запрошує
Позаміський дитячий
заклад оздоровлення та відпочинку
«Деснянка», що у Куликівському
районі Чернігівської області.

Табір має достатнє технічне
оснащення та спортивне знаряддя для
забезпечення
повноцінного
оздоровлення і відпочинку дітей.

«Деснянка» працює виключно у
літній період. Оздоровча зміна триває
14 або 21 день. Максимальна
завантаженість зміни 250 чоловік. 1
день перебування в дитячому закладі
коштує 190 грн.
Одним із важливих компонентів
оздоровчого процесу у таборі є
вітамінізоване,
повноцінне
5-ти
разове
харчування
на
основі
екологічно чистих продуктів.

У цьому році «Деснянка» у свою
програму
оздоровлення
та
відпочинку
планує
включити
семиденні велопоходи, та водні
походи на байдарках по річці Десна.

