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1. Типи міжнародних заходів у гайдингу

Багато організацій-членів ВАДГДС, а також регіони ВАДГДС й всесвітні 
центри проводять всілякі міжнародні заходи, в яких можуть взяти участь усі 
члени гайдівського руху. Залежно від заходу можна брати участь групою, а можна 
й індивідуально. Міжнародні заходи можуть проводитися у формі таборів, 
семінарів, конференцій, зльотів, тренінгів, соціальних проектів, обмінів та ін. 
Щоб дізнатися, які є можливості вирушити у закордонну поїздку, або заявити 
про своє бажання брати участь у міжнародному заході, треба звернутися до 
міжнародного комісара Асоціації гайдів України. Її контакти завжди можна 
знайти на сайті АГУ. Найчастіше вік учасників міжнародних заходів складає 12 
років і більше. Вік лідера групи - 18 років і більше.

2. Планування поїздки

При плануванні поїздки потрібно враховувати пору року, країну, тип 
заходу, активітети, розмір групи і вартість.

—  Фінанси.

Основні витрати у закордонній подорожі - на транспорт, проживання, 
харчування, спорядження (інвентар), оформлення документів, сувеніри 
приймаючій стороні, частування та ін. для презентації України та АГУ. Слід 
передбачити зміни курсу валют протягом підготовки до поїздки, а також 
закласти в бюджет гроші на випадок непередбаченої ситуації.

—  Транспорт.

Подорожуючи автобусом, ознайомтеся з правилами перевезення груп 
дітей, якщо у вашій групі є учасники до 18 років. Подорожуючи на літаку, 
заздалегідь дізнайтеся все про правила та обмеження, що стосуються ручної 
поклажі та багажу. Пам’ятайте, що найдешевший вид транспорту не завжди 
найзручніший для всіх членів групи. Враховуйте стан здоров’я всіх членів групи 
при виборі транспортного засобу. На деяких видах транспорту передбачені 
знижки для груп.

—  Страховий поліс.

Подбайте про страховку на час поїздки із урахуванням 
усіх активітетів, в яких ви збираєтеся брати участь. Деякі види 
активного відпочинку вимагають більшої страхової суми (покриття). 
Дізнайтеся, чи передбачена страховка організаторами заходу. 
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—  Список речей.

При складанні списку речей враховуйте кліматичні особливості країни, в 
яку ви їдете, умови проживання, активітети, в яких ви збираєтеся брати участь. 
Подумайте, в яку сумку краще всього упакувати ваші речі - рюкзак більше 
підійде для табору і переміщень містом в громадському транспорті. 

Ось приблизний список речей:

- мило і маленька мочалка
- зубна паста і щітка
- гребінець, гумки, шпильки для волосся
- рушники - 2 шт.
- шампунь
- захисний засіб від комарів
- ліхтарик з батарейками
- «сидушка» - подушка, що не промокає із застібкою, щоб одягати на 
стегна

- легка темна підстилка
- міні-аптечка, в т.ч. засоби особистої гігієни
- головний убір
- окуляри від сонця
- крем від засмаги і для рук
- купальник
- шльопанці
- ручка
- блокнот (тонкий зошит)
- годинник
- господарче мило для прання - невеликий шматочок або потерте на 
тертці

- маленькі сувеніри
- мобільний телефон і підзарядка
- туалетний папір, серветки, носові хустки
- фотоапарат з підзарядкою або батарейками
- спальник
- каремат (гумовий килимок)
- маленька подушка (за бажанням)
- маленький рюкзак або сумка, щоб покласти необхідні речі, коли будемо 
гуляти містом

- футболки - 3-4 шт.
- шорти - 1 шт.



6

- спортивний костюм і / або теплий светр (кофта), бажано 1 
теплий гольф, який можна одягнути під гайдівську сорочку

- брюки - 2 пари
- шкарпетки, хоча б 1 пара вовняних
- теплі колготи чи термобілизна
- нижня білизна (спіднє)
- одяг для сну
- пара розношених кросівок або закритого взуття + бажано гумові 
чоботи

- зручне літнє взуття без підборів (для прогулянок містом)
- гайдівська сорочка і галстук
- ветровка або дощовик
- вишиванка або інший елемент українського костюму
- можна взяти спідницю / сукню / сарафан, тільки якщо валіза буде 
не дуже важка і якщо прасувати цей одяг не треба

- небиткий посуд: кухоль, миска, тарілка, ложка, виделка
- пляшечка для води (0,3 л)
- полотняний мішечок для посуду з петелькою (за бажанням, але дуже 
- рекомендую пошити і взяти із собою!)

- кишенькові гроші (обумовити з батьками максимальну суму)

— Документи.

З документів для міжнародної поїздки вам знадобиться паспорт 
(проїзний документ дитини - для дітей до 18 років). Для в’їзду до багатьох країн 
світу громадяни України повинні мати візу. Термін дії паспорта повинен бути 
як мінімум на півроку довше, ніж термін дії візи. Для дітей також потрібно 
мати нотаріально завірену заяву на ім’я лідера від обох батьків дитини. Про 
інші документи, які вам можуть знадобитися, дізнавайтеся на сайті посольства 
країни, до якої ви їдете, на сайті Міністерства закордонних справ України, а 
також у Міжнародного комісара АМУ. 

— Комунікація.

Тримайте в курсі справ щодо вашої підготовки і домовленостей Міжнародного 
комісара АГУ. Повідомляйте всю інформацію щодо поїздки батькам учасниць. Якщо 
можливо, перед поїздкою організуйте батьківські збори. Батьки мають знати про терміни 
оплати поїздки, а також про заходи, які будуть вжиті, якщо оплату не буде виконано 
у термін. Переконайтеся у тому, що кожен з батьків має контактні номер телефону, 
знає маршрут поїздки. Якщо ви збираєтеся користуватися мобільним телефоном, 
переконайтеся, що ваш мобільний оператор надає роумінг в країні, куди ви прямуєте.
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3. Приклад графіка планування

Кожна подорож має свої особливості, проте нижче наведене, скоріш за 
все знадобиться:

Обговоріть ідею поїздки з групою За 12 місяців до поїздки
Дізнайтеся про можливі варіанти проїзду, 
проживання, заходи

За 10 місяців

Обговоріть ідею поїздки з міжнародним 
комісаром АГУ, іншими лідерами

За 10 місяців

Складіть приблизний кошторис За 10 місяців
Відправте листа до тієї країни (організації), 
яку бажаєте відвідати

За 9 місяців

Оговоріть й заплануйте  фандрейзинг За 8 місяців
Обговоріть наявність необхідного 
спорядження (інвентарю) і де його можна 
узяти на випадок відсутності

За 8 місяців

Складіть точний кошторис За 8 місяців
Поширте інформаційного листа з деталями 
поїздки, а також з формою-дозволом від 
батьків усім учасникам

За 6 місяців

Зберіть передплату з учасників. Попередньо 
забронюйте транспорт й місце проживання. 

За 6 місяців

Розпочніть підготовку оцінки ризиків За 6 місяців
Підтвердіть вашу участь у міжнародному 
заході й попрохайте організаторів виставити 
вам рахунок для сплати

За 6 місяців

Забронюйте через мережу інтернет або 
телефоном усі додаткові екскурсії та 
активітети, які вас цікавлять, якщо це 
можливо

За 6 місяців

Організуйте батьківські збори й роздайте 
список речей

За 4 місяці

Організуйте зустріч для усіх учасників поїздки 
для знайомства між собою, якщо в групі 
будуть дівчата з різних патрулів

За 4 місяці

Зберіть кошти за поїздку За 3 – 6 місяців 
Роздайте форми для заповнення батькам (про 
стан здоров’я та з контактною інформацією на 
надзвичайний випадок)

За 1 місяць



8

4. Лідер (-и) групи

Успіх поїздки багато в чому залежить від згуртованості групи. Варто з 
початку продумати, як із учасників групи зробити хорошу команду. Ви можете 
влаштувати спільний захід для всієї групи, щоб усі познайомилися, а також щоб 
всі були в курсі справи щодо планів, домовленостей, дедлайнів. Основний лідер 
групи має відчувати підтримку групи; у разі необхідності він повинен мати 
можливість делегувати деякі свої обов’язки комусь із членів групи. Залежно 
від розміру групи й кількості дорослих, можливо, потрібно буде розподілити 
наступні ролі серед членів групи:

- лідер групи
- медик/ та, що надасть долікарську допомогу
- відповідальна за додаткову програму
- керуюча фінансами (відповідальна за спільні фінанси)
- контактна особа

5. Фандрейзинг

Для поїздки, ймовірно, знадобляться додаткові фінанси, які можливо зібрати 
за допомогою фандрейзингу. Перш ніж починати проводити будь-які файндрейзінгові 
заходи, визначте, яку суму вам необхідно зібрати. Гроші, зібрані шляхом фандрейзингу, 
можуть бути спрямовані на допомогу одному з членів групи або всій групі. Якщо в групі 
є відповідальна за фінанси, то відповідальність за всі заходи пов’язані з фандрейзингом 
лягають на неї. Під час проведення фандрейзингу ведіть строгий облік грошей, що 
надійшли. Не забудьте подякувати всім, хто брав участь у фандрейзингу. Якщо якісь 
благодійні або донорські організації допомогли вам зібрати необхідні для поїздки гроші, 
обов’язково відвідайте їх після повернення та розкажіть про свої пригоди.

6. Подарунки/Сувеніри

Ніколи не завадить взяти із собою в поїздку невеликі сувеніри для 
подарунків та обміну. Якщо ви подорожуєте з групою, то вам, можливо, знадобляться:

- сувенір (-и) для приймаючої сторони від імені всієї групи і АГУ;
- сувеніри (подарунки) для патруля, який вас приймає, якщо ви їдете до табору;
- дрібні сувеніри для обміну: нашивки, значки, закладки, поробки, магніти, 
листівки, брелоки і т.ін., вони мають бути недорогими й невеликого розміру. 
Кількість сувенірів продумайте заздалегідь - чим масштабніше захід, який ви 
збираєтеся відвідати, тим більше сувенірів доведеться брати із собою;

- візитки з контактами АГУ та вашими особистими даними.
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7. Презентація своєї країни

Навіть якщо організатори міжнародного заходу заздалегідь не попередили 
про те, що буде міжнародний вечір, де кожна країна-учасниця повинна себе 
презентувати, ви маєте бути завжди готові розважити себе та інших. Тому дуже 
добре, коли вся група знає кілька пісень, які вони можуть заспівати як на презентації, 
так і, наприклад, в дорозі, якщо нудно їхати. Презентуючи Україну, можна провести 
маленькі активітети(???) з рукоділля з використанням національних кольорів, 
елементів прикладної творчості. Однак пам’ятайте, що для цього вам слід везти з 
дому всі матеріали або заздалегідь довідатися, що і де можна буде купити на місці. 
Попросіть також організаторів надати вам деякі матеріали. Однак не варто просити про 
щось дуже специфічне, і що вимагає тривалих пошуків і великих фінансових витрат. 

Чудовою демонстрацією національного фольклору може бути український 
танець. Від вас не потрібно великої майстерності в цьому мистецтві - досить кілька 
простих рухів під народну музику, виконаних синхронно (якщо танець груповий), 
і глядачам обов’язково сподобається! Не забудьте обговорити з організаторами 
технічні можливості звукового супроводу. 

Цінними на міжнародному заході будуть всілякі візуальні засоби, які ви 
зможете використовувати на виставці (експозиції), які прийнято влаштовувати 
на міжнародних гайдівських заходах. Це можуть бути фотографії хорошої якості і 
великого формату, брошури про гайдинг, та/або туристичні про ваше місто (країну), 
поштові листівки, візитки та інші промо-матеріали, а також прапор України та 
(або) Асоціації гайдів України. Пам’ятайте, що на подібних виставках не слід 
використовувати цінні речі або важливі документи, тому що вони можуть загубитися.

8. Правила поведінки й створення команди

Коли уся група підпорядковується загальним правилам під час поїздки, 
це допомагає забезпечити безпеку, дружню атмосферу та злагодженість дій. 
Перед початком подорожі слід обговорити, а можливо, й навіть письмово 
зафіксувати правила, яких повинні дотримуватися всі щодо наступних тем:

- Правила поведінки в транспорті
- Здоров’я
- Можливість відлучатися за межі території заходи (табори)
- Відбій
- Поведінка і відповідальність за репрезентацію АГУ та України
- Традиції та звичаї
- Чергування
- Особиста охайність
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- Одяг
- Вільний час
- Дзвінки додому і використання мобільних телефонів
- Алкоголь, наркотики, куріння
- Взаємини з протилежною статтю

Як лідер групи, спромогніться зробити все можливе, щоб встановити 
чесні, відкриті, довірчі стосунки з усіма учасниками, щоб у разі необхідності 
дівчатка могли вільно звернутися до вас із питанням.

Крім загальної зустрічі, за деякий час до поїздки, щоб дівчатка могли 
познайомитися і краще пізнати одна одну, а також обговорити правила 
поведінки під час поїздки, забезпечте участь усіх членів групи у плануванні та 
допомозі в організації подорожі. Все це сприятиме згуртуванню групи.

9. Підготовка речей та спорядження

Клімат, культура, тип заходу, який ви збираєтеся відвідати, визначають, яке 
спорядження та обладнання вам необхідно взяти з собою.

Дізнайтеся про особливості клімату й погоди у тій країні, куди ви збираєтеся. 
Постарайтеся не тільки регулярно переглядати прогноз погоди в Інтернеті, а й 
поспілкуватися з тими, хто нещодавно повернувся з цієї країни чи місцевості, а 
також з тими, хто там живе.

Залежно від цього, а також від типу заходу, на який їдете, складіть 
список необхідних речей і устаткування (спорядження). Це має бути зроблено 
завчасно, щоб у разі відсутності необхідного, залишилося достатньо часу 
на придбання і, навіть, збір додаткових коштів, якщо буде потрібно.  Увесь 
загальний багаж, який необхідний групі, слід розподілити серед всіх учасників 
і заздалегідь упакувати належним чином. Усі сумки слід підписати, вказавши 
контактні дані, які знадобляться у випадку втрати багажу. Можна пов’язати 
стрічки однакового кольору на сумки всієї групи, щоб легко було їх впізнати 
серед чужого багажу.

Для грошей, документів та інших цінних невеликих речей добре підійде 
невелика сумочка, яка кріпиться на пояс або вішається на шию. Слідкуйте за тим, 
щоб вона завжди була у вас на увазі.

Якщо ви їдете до наметового табору, уточніть у організаторів, чи треба 
везти з собою намети або їх можуть надати. Якщо інвентар, який вам необхідний, 
доведеться купувати, подумайте, можливо, у тій країні, куди прямуєте, його можна 
купити дешевше.
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10. Одяг 

У міжнародній поїздці кожна учасниця повинна мати гайдівську форму - 
сорочку й всеукраїнський галстук. Одягати сорочку та галстук слід на церемонії 
відкриття, закриття табору або іншого заходу, на міжнародний вечір (якщо ви не 
в національному одязі або організатори не попросили одягнутися по-іншому), під 
час офіційних зустрічей, а також щоразу, коли про це повідомлять організатори. 
Якщо на початку заходу всім учасникам видають спеціальні галстуки / футболки 
/ інші види одягу або аксесуари, тоді носити їх слід щодня. Якщо спеціальний одяг 
не передбачено, то кожен день слід одягати всеукраїнський галстук. Це дозволить 
оточуючим швидко ідентифікувати вас як представницю АГУ. Під час проходження 
митного контролю це іноді дозволяє прискорити процедуру огляду групи.

Що стосується іншого одягу, то пам’ятайте, що в деяких країнах (місцях) існують 
особливі традиції та вимоги до одягу, наприклад, покрита голова, закриті плечі, ноги або 
руки та інше. Поважайте культуру приймаючої вас країни і дотримуєтеся цих правил!

Порада: 
Якщо група збирається перевозити свій багаж в рюкзаках, то було б непогано 
перед подорожжю попрактикуватися правильно упаковувати речі в рюкзак. 
Влаштуйте одну із зустрічей на цю тему. А ще можна організувати пробний 
похід, якщо під час подорожі за кордон вам належить це випробування. Під 
час пробного походу ви зможете визначити, чи підходящий одяг і взуття ви 
обрали, чи можете ви нести увесь інвентар та ін.

11. Повага до культури і традицій інших народів

Дослідження культури тієї країни, куди ви маєте намір відправитися, є 
однією з головних складових гарної підготовки. Ви можете влаштувати вікторину 
країною, вивчити прості слова на місцевою мовою, наприклад, «привіт», «пока», 
«дякую», «будь ласка», «так», «ні» та інші; дізнатися про національну їжу; пошукати 
інформацію про місцевий гайдинг або скаутинг. За допомогою цього ваша група 
набагато краще зрозуміє країну, до якої ви їдете, познайомиться зі стилем життя в 
цій країні, історією, повір’ями, особливо якщо культура дуже відрізняється від вашої.

Обстановка в країні, куди ви вирушаєте, може бути абсолютно несхожою 
на ту, до якої звикли учасниці вашої групи. Деякі речі можуть викликати шок, але 
якщо ви заздалегідь попередите дівчаток, чого чекати, і переконаєте їх ділитися 
своїми враженнями, викликаними новим досвідом, це допоможе легше впоратися 
з ситуацією. Наприклад, дізнайтеся і розкажіть дівчаткам, чи прийнято в країні, 
куди ви вирушаєте, давати милостиню або торгуватися з продавцем, чи багато там 
бездомних чи диких тварин, і як мають себе з ними поводити люди.
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12. Знання про свою культуру

Подорожуючи за кордон, треба завжди бути готовою відповідати на 
всілякі питання про свою країну. Це може знадобитися при формальному 
спілкуванні, наприклад, під час прес-конференції чи в розмові з представниками 
приймаючої організації, або у неформальній обстановці - під час їжі, у вільний 
час або в гостях у когось із ваших нових знайомих.

Ось, про що вас можуть запитати:
Про АГУ:

- вікові групи;
- чому в організації тільки дівчатка;
- історія АГУ;
- гайдівські традиції;
 - форма;
- зустрічі патрулів, нашивки, заходи.

Про україну:
- історія країни - відомі історичні особистості, конфлікти, традиції;
- політика - уряд, партії, вибори, тощо;
- відомі люди сучасності - спортсмени, письменники, зірки сцени;
- освіта - школи, іспити, канікули;
- працевлаштування - рівень безробіття, зарплати, місцеве 
виробництво;

- відносини - весілля, розлучення, сім’ї, відносини поколінь;
- навколишнє середовище - клімат, погода, катаклізми, аварія на 
Чорнобильській АЕС.

Про тебе особисто:
- сім’я - батьки, діти, подружжя, ваша і їх професії, родинні свята;
- хобі - що подобається, що ні, амбіції; 
- школа (ВНЗ) - улюблені предмети, типовий робочий день;
- будинок - місто, в якому ви живете, тип житла навколишнє середовище;

Підготовка відповідей на ці питання може бути груповим завданням на 
одній із зустрічей перед поїздкою.

13. Культурний шок

Культурний шок - це нормальна реакція на нову й незвичну обстановку. 
Коли ви потрапляєте у таку ситуацію, то група замінює вам сім’ю, яка могла б 
підтримати у складних умовах.
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Важливо говорити з групою про культурний шок і вміти відслідковувати 
його ознаки в собі та в групі. Переконайте групу, що почуття незручності, втоми 
і складність контролювати емоції - це нормально в такій ситуації. Ймовірно, 
встановлення і дотримання певного розпорядку якнайскоріше - наприклад, 
якщо група буде знати, що в певний час кожен день проводяться загальні збори, 
на яких можна висловити все невдоволення та занепокоєння, а також отримати 
підтримку від групи - допоможе легше впоратися з культурним шоком.

Ви також повинні підготувати групу до шоку, який вони можуть випробувати 
після повернення. Коли ви знову опинитеся вдома, вам, ймовірно, здасться, що 
життя змінилося. Ви повернулися до звичної обстановці, однак ви можете почати 
нудьгувати за новими друзями, спогади про новий досвід, який ви придбали в 
поїздці, можуть бути ще свіжі в пам’яті, і вам буде важко повернутися до звичного 
життя. Це ще один вид культурного шоку, який іноді доводиться переживати.

Порада:

У перший час зустрічі з приймаючою стороною учасниці вашої групи 
можуть відчувати нервозність і соромитися. Вони будуть дивитися на вас як 
на лідера з надією, що ви відповісте на всі питання, які будуть задавати групі. 
Підготуйтеся до цієї ситуації, щоб ви могли представити всіх членів групи, 
розповісти про вашу організацію та країні.

14. Здоров’я

Іще декілька порад, що стосуються здоров’я, які можуть стати в 
нагоді під час подорожі:

- Якщо комусь із групи в поїздці необхідно користуватися шприцами, 
пам’ятайте, що в літаку їх не можна перевозити в ручній поклажі, 
а тільки в багажі.

- Бажано укомплектувати аптечку якнайкраще, бо не всі відомі вам 
ліки можна буде купити з тій країні, куди ви прямуєте.

- Під час подорожі кожному члену групи потрібна страховка.
- Якщо хтось з учасниць групи носить окуляри або лінзи, в поїздку 
необхідно взяти запасну пару або хоча б копію рецепту.

- Якщо ви не впевнені в якості питної води в країні, куди прямуєте, 
краще купувати бутильовану воду і кип’ятити її. Для чищення 
зубів використовуйте тільки питну воду.

- Навіть в жарких країнах вечора бувають прохолодні, тому 
переконайтеся, що члени вашої групи взяли одяг з довгим рукавом. 
Крім холоду довгий рукав вбереже і від будь-яких комах та подряпин 
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незнайомими рослинами. У холодних країнах кілька шарів одягу 
зігріють краще, ніж один товстий светр.

- Новий клімат, а також стрес можуть стати причиною збою 
менструального циклу. Попередьте всіх учасниць про те, щоб вони 
забезпечили себе необхідними санітарними приладдям, навіть якщо 
вони не розраховують ними скористатися.

- Якщо ви подорожуєте в країну, для перебування в якій необхідно 
заздалегідь зробити щеплення, переконайтеся, що всі учасниці та їх 
батьки знають про терміни, коли повинні бути зробити ці щеплення. 
Попередьте також учасників, що вартість щеплень може бути досить 
великою. У подорожі за кордон добре мати з собою інформацію про 
проведену раніше вакцинацію. Її можна отримати у дільничного лікаря.

15. Надзвичайні ситуації

—  Контактна інформація.

Їдучи за кордон, необхідно залишити всю інформацію про дорогу та 
плани подорожі, номери телефонів членів групи хоча б одній контактній особі. 
Також бажано залишити копії паспортів і страховок.

Зручно скласти «телефонне дерево» перед поїздкою, щоб швидко і 
просто повідомити всім батькам, наприклад, що група дісталася нормально або 
передбачаються затримки у дорозі додому. Це дерево може виглядати так:

Лідер

контактна особа

один з батьків 1               один з батьків 2

один з батьків 3        один з батьків 4        один з батьків 5        один з батьків 6
і далі за списком

Кожен учасник «дерева» повинен зробити всього 1 телефонний дзвінок, 
але він заздалегідь повинен знати, з ким йому треба зв’язатися.

Перед початком поїздки лідер (група лідерів) має оцінити всі можливі 
ризики, які можуть виникнути в дорозі, продумати план дій у надзвичайній 
ситуації й розподілити ролі та відповідальність у такій ситуації. У разі 
надзвичайної ситуації основний лідер групи зобов’язаний взяти на себе 
прийняття остаточного рішення з усіх необхідних питань, проте, він зобов’язаний 
порадитися з іншими лідерами групи, контактною особою, в особливо серйозних 
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випадках - по можливості керівництвом організації в Україні, батьками та 
іншими компетентними особами.

Усі лідери групи повинні мати список групи, номери телефонів учасників, 
телефон контактної особи в Україні.

У разі відсутності телефону можна скористатися мережею інтернет або факсом.

Лідер групи повинен мати при собі номер телефону, ім’я контактної 
особи від приймаючої сторони.

—  Запізнення на літак.

Якщо група запізнюється на літак, зв’яжіться якомога швидше з вашої 
авіакомпанією. Вони підкажуть можливі варіанти виходу зі становища. 
Повідомте контактній особі в Україні про запізнення, тримайте її в курсі 
справи під час вирішення цього питання. Якщо запізнення сталося не з вини 
групи, зберіть якомога більше інформації, свідків й ін., щоб мати підстави у 
наступному подати заяву на повернення вартості квитків.

—  Гроші

Бажано мати недоторканний запас грошей для всієї групи на випадок 
надзвичайної ситуації. Ці гроші не слід тримати в однієї людини - краще розподілити 
їх серед кількох учасників (лідерів). Гроші, якими ви збираєтеся користуватися за 
кордоном краще заздалегідь обміняти на валюту, яка використовується в країні 
слідування. Якщо такої можливості немає, беріть гроші у валюті, яку легко можна 
обміняти в будь-якій країні світу (наприклад, долари США або євро). Врахуйте, 
що в багатьох країнах існує банківська комісія на обмін валюти. Беріть гроші з 
невеликим запасом. Частина грошей можна зберігати на банківській карті, проте, 
перед поїздкою уточніть в своєму банку на Україні, чи зможете ви скористатися 
цими грошима і яка буде комісія за проведені грошові операції.

— Втрата одного з членів групи

Перед початком подорожі розподіліть всіх неповнолітніх членів групи у 
підгрупи і призначте відповідального лідера (дорослого повнолітнього) у кожній 
підгрупі, який стежитиме за неповнолітніми під час, наприклад, походу по крамницях, 
екскурсіями містом і под. Оптимальною буде пропорція 1 лідер на  4-6 осіб. Лідер 
завжди повинен чітко і зрозуміло пояснити всім членам своєї групи (підгрупи), де і 
коли вони зустрічаються, перевірити, щоб у всіх був із собою годинник, який показує 
правильний (одноковий у всіх) час. Краще всього не відпускати дітей по крамницях 
або на прогулянку на одинці. Нехай вони скрізь ходять парами або трійками, маючи 
при собі номери телефонів один одного і лідера. Можна роздрукувати і роздати 
кожному картку з адресою і телефоном готелю чи іншого місця проживання групи.
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Поясніть всім учасникам поїздки, що у разі якщо вони загубляться, 
вони не повинні соромитися попросити про допомогу чужих людей. Найкраще 
звернутися до співробітника поліції. Якщо все-таки хтось загубиться, зберігайте 
спокій і оцініть ситуацію. Постарайтеся зв’язатися зі зниклим по телефону або 
з’ясувати, чи не відправився він самостійно до готелю, де його бачили члени 
групи останнього разу і подібне. Якщо самостійні пошуки не привели до успіху, 
повідомте про те, що трапилося організаторам заходу, на який приїхала ваша 
група, місцевої поліції, посольству (консульству) України в країні, в якій ви 
знаходитеся, і контактній особі в Україні.

Ведіть письмовий протокол того, що відбувається.  

— Крадіжка

Про будь-яку крадіжку слід повідомляти відповідним органам - 
організаторам табору, адміністрації готелю, поліції та ін. Для отримання 
страховки за втрачену річ (за умови, що вона була належним чином оформлена 
до поїздки) необхідно звернутися в поліцію і отримати копію протоколу.   

— Втрата паспорту 

У разі втрати (крадіжки) паспорту терміново зверніться до посольства 
або консульства України в країні, де ви знаходитесь.

До поїздки зберіть у всіх членів групи копії паспортів. Один примірник 
залиште у контактної особи в Україні. Другий примірник нехай зберігається 
у лідера групи. Паспорти неповнолітніх учасників краще зібрати і зберігати у 
одного з лідерів групи.

— Відправка члена групи додому у випадку непристойної поведінки

У разі неадекватного (непристойного) поведінки одного з членів 
групи (наприклад, участь у крадіжці), яке може становити загрозу для 
інших людей або репутації АГУ, можливо, доведеться відправити цю 
людину додому. Лідер групи повинен бути впевнений в тому, що діє 
правильно, приймаючи таке рішення. Слід серйозно поговорити з тим, хто 
провинився, пояснити, чому подібна поведінка є неприпустимою, з’ясувати 
причини такої поведінки. Якщо ситуацію не вдається вирішити іншим 
чином, і зазначену особу доводиться відправляти додому, то про це слід 
поставити до відома контактну особу в Україні, батьків і представників АГУ, 
які повинні допомогти в організації відправки зазначеної особи додому й 
зустрічі в Україні, забезпечивши їх докладним описом (письмово) ситуації.   
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— Серйозні події

За дуже серйозних пригод (госпіталізації, взяття під варту, смерті 
одного з членів групи) прийміть заходи із захисту від небезпеки інших 
членів групи, потім зв’яжіться  зі службами оперативного реагування (якщо 
потрібно) - швидка допомога, поліція, служба порятунку, под., посольством 
або консульством України в країні, де ви знаходитесь  контактною особою 
в Україні  організаторами заходу, який ви відвідуєте,  страховою компанією. 
Задокументуйте те, що відбувається якомога більш ретельно. 

У разі масштабного природного катаклізму (землетрус, цунамі, повені 
та ін.) у країні, де ви знаходитесь, зв’яжіться з контактною особою в Україні, 
навіть якщо члени вашої групи не постраждали, щоб батьки та інші люди були 
поінформовані, що ви в безпеці.

16. Корисні поради

l Для наметового табору більше підходять рюкзаки, ніж валізи.

l Нагадайте дівчаткам, що вони повинні будуть нести всі свої речі 
самостійно

l До списку речей розумно включити також пункт «Що не треба брати із собою»

l Дізнайтеся телефони служб оперативного реагування (швидка 
допомога, поліція, служба порятунку) в країні, куди ви їдете, заздалегідь.

l Якщо ви подорожуєте поїздом, краще бронювати місця заздалегідь, щоб усі 
місця були поруч.

l Документи в дорозі повинні бути надійно заховані, однак повинна бути 
можливість їх легко дістати у разі потреби.

l Якщо ви берете з собою банківську картку, запишіть її номер, а також 
номер телефону банку, за яким слід телефонувати у випадку втрати 
(крадіжки) карти, в записну книжку, яку візьмете з собою.

l Подорожуючи літаком, в ручній поклажі слід мати все найнеобхідніше на той 
випадок, якщо ваш багаж буде загублений і його доведеться довго чекати.  
Перед поїздкою уточніть в аеропорту, що не можна провозити в ручній поклажі.

l На валізу можна наклеїти папірець з вашої контактною інформацією в 
країні, куди ви летите. Це спростить процес пошуку співробітниками 
аеропорту вас, коли багаж знайдеться.

l На сайті авіакомпанії почитайте поради для тих, хто може відчувати 
проблеми зі здоров’ям у польоті.
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l Придбайте як мінімум один універсальний електричний адаптер на групу, 
який забезпечить вам доступ до електромережі в країні, куди ви їдете, в тому 
випадку, якщо розетки і напруга в мережі там відрізняються від українських.

l Із собою завжди майте пару великих целофанових пакетів (можна на 120-
160л «для сміття»).

l Тим, кому складно заснути в галасливій обстановці, добре придбати маску для 
очей і «беруші», які захистять від зайвого світла і шуму в поїздці.

l Для того, щоб ваш багаж був легше, подумайте, якими речами можна було 
б ділитися один з одним. Наприклад, можна взяти один фен на кілька людей 
замість того, щоб кожна брала свій.

l Якщо ви збираєтеся посилати поштові листівки з подорожі, не забудьте 
взяти з собою поштові адреси тих, кому будете писати.

l Ретельно упаковуйте сувеніри, які везете з собою туди і назад, щоб в процесі 
перевезення вони не зіпсувалися. Краще не брати з собою нічого особливо ламкого.

17. У дорозі

— Планування часу у дорозі

Плануйте виїзд із дому до аеропорту (до залізничного вокзалу, автобусної 
станції інші місця) з достатнім запасом часу, щоб група не тільки встигла на 
літак (поїзд, автобус та ін.), але й залишився час перевірити, чи усе ви взяли із 
собою, і попрощатися з тими, хто вас проводжає. Призначайте місце зустрічі 
трохи осторонь від місць великого скупчення людей, щоб усі члени групи легко 
могли побачити один одного і було місце для багажу.

По дорозі туди і назад не забудьте перевести час з урахуванням різних 
часових поясів (якщо необхідно).

— У аеропорті

Приїжджайте заздалегідь, особливо, якщо група велика, тобто реєстрація 
групи на рейс може зайняти більше часу. Уточніть на стійці реєстрації, як 
співробітникам авіакомпанії зручніше перевірити всі ваші документи й 
зареєструвати вас на рейс - можливо, доведеться зібрати всі паспорти та розкласти їх 
в алфавітному порядку. Швидше за все всім дорослим учасникам групи в аеропорту 
захочуть поставити деякі запитання, що стосуються подорожі. Переконайтеся, що 
всі володіють потрібною інформацією. Перерахуйте загальну кількість валіз, які ви 
здаєте до багажного відділення. При отриманні вам буде легше проконтролювати, 
що нічого не втрачено. Якщо ви перевозите речі в рюкзаках, ретельно прив’яжіть 
всі лямки, щоб нічого не бовталося і не розстібнулося. Альтернативним варіантом 
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може бути упаковка рюкзака в плівку. Це можна зробити заздалегідь удома або 
скористатися подібною послугою (платною!) в аеропорту.

Вийміть всі гострі предмети з ручної поклажі, а також не беріть в 
салон літака рідину, включаючи медикаменти та косметичні приналежності. 
Проконсультуйтеся з цього приводу з працівниками авіакомпанії. Не залишайте 
свої речі без нагляду. Важливо, щоб кожна дівчинка самостійно збирала свій 
рюкзак (чемодан) і точно знала, що і де у неї лежить.

— Митниця і кордон

Митна перевірка і правила можуть відрізнятися в різних країнах, 
уточніть всю інформацію, що стосується митних правил країни, куди ви 
прямуєте у туристичного агента або людини, яка нещодавно подорожувала до 
країни вашого прямування. У будь-якому випадку на митниці слід поводитися 
належним чином і строго дотримуватися всіх приписів (наприклад, стояти 
в черзі, не заходячи за лінію, накреслену на підлозі, до тих пір, поки вас не 
покличуть до віконця).

— Поломки транспорту

Вірогідність поломки транспорту слід врахувати при оцінці ризиків 
перед подорожжю. Продумайте альтернативні варіанти. Якщо поломка сталася, 
залишайтеся спокійними і забезпечте безпеку групи. Виконуйте інструкції 
транспортної компанії, яка вас перевозить, а також поліції та інших служб, які 
займуться рішенням цієї проблеми.

— Втрата багажу

Дуже бажано приклеїти бірки з вашої контактною інформацією на всі 
ваші валізи, рюкзаки, сумки. Туди можна включити шлях прямування, номер 
телефону, ім’я, прізвище власника. Про зникнення багажу негайно повідомте 
співробітників авіакомпанії та аеропорту. Бажано застрахувати свій багаж від 
втрати до початку подорожі.

18. Повернення додому

— Подяки

Після повернення додому не забудьте подякувати всім людям, які 
допомагали вам в організації та здійсненні вашої подорожі. Це може бути хтось 
з приймаючої сторони, ваша гайдівська команда в Україні, спонсори, батьки, 
друзі, турагенти та інші. Виберіть найбільш влучний спосіб віддячити їм - 
листівка, звіт про подорож, фотографії, сувеніри.
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— Звіт

Підготуйте звіт про вашу поїздку. Це може бути групова робота, де кожен 
напише про свої враження, або індивідуальна від імені лідера групи. Звіт надайте 
керівництву свого осередка, а також до національної ради АГУ, вашим спонсорам, 
якщо такі є. Звіт з фінансів слід скласти якомога раніше після повернення. Якщо 
організатори заходу, який ви відвідали, повинні повернути вам гроші на проїзд, 
наприклад, зберігайте всі квитки на транспорт, яким ви користувалися, після 
повернення уточніть, чи чекають від вас оригінали квитків, надіслані поштою, 
або достатньо відсканувати квитки та надіслати копії.

— Підведення підсумків / оцінка

Деякі поїздки можуть надати дуже глибокий вплив на учасниць, тому 
дуже важливо дати всім дівчаткам і лідерам можливість поділитися своїми 
враженнями та досвідом. Можливо, учасниці вашої групи захочуть розповісти 
один одному, що нового вони дізналися під час поїздки про себе, про інших 
членів групи, про країну, в якій побували. Влаштуйте спільну зустріч через 
кілька днів після повернення. Використовуйте цю зустріч також для оцінки 
учасниками процесу підготовки, для виявлення найбільш успішних аспектів 
поїздки, а також труднощів, з якими зіткнулася група під час подорожі. Можна 
підготувати опитувальник, де учасниці заходу могли б залишити свої коментарі 
в письмовому вигляді.

— Передача досвіду

Обов’язково поділіться досвідом поїздки з іншими патрулями, лідерами. 
Ваш досвід може бути дуже цінним для АГУ. Повідомте не тільки про всі 
позитивні сторони подорожі, а й про негативні, щоб наступного разу можна було 
уникнути схожих негативних ситуацій. На зустріч, де ви плануєте розповісти 
про поїздку іншим гайдам та друзям, візьміть фотографії та сувеніри, книги та 
інші друковані матеріали, які ви привезли з собою, частування. Пам’ятайте, що 
тим, хто з вами не їздив, звіт про поїздку у вигляді лекції може бути не таким 
вже й цікавим, як вам здається. Доповніть вашу розповідь показом фотографій, 
дегустацією частувань, розгляданням сувенірів і гайдівської літератури.
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