ПАМ’ЯТКА
курсанту 1-го курсу набору 2018 року Донецького юридичного інституту МВС України,
який відбуває для проходження табірного збору (м. Кривий Ріг)
Курсант, до початку табірного збору повинен розрахуватися за місцем роботи та отримати
трудову книжку із записом про звільнення (для працюючих), а також прибути до навчальновиховного комплексу факультету № 1 підготовки поліцейських Донецького юридичного інституту
(м. Кривий Ріг, вул. Співдружності, 92-А) 17.08.2018 (п’ятниця) о 14.00.
З собою повинні мати:
Документи:
- паспорт та ідентифікаційний номер;
- трудову книжку із записом про звільнення (для працюючих) або бланк трудової книжки (для осіб,
які не мають трудового стажу);
- ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
- ксерокопію свідоцтва про народження.
Речі:
- комплект спортивної форми (обов’язково: головний убір, спортивні штани та куртку, спортивні
шорти, 3 футболки (чорного, білого та сірого кольору), кросівки темного кольору, тапки для душу;
- легкий джемпер типу «водолазка» чорного кольору;
- шкарпетки чорного кольору (4-6 пар, бажано з матеріалу: бавовна 80%, синтетика 20%), нижня
білизна (3 комплекти);
- білий підшивочний матеріал – 50х60 см. З бавовни (підкомірник);
- білі, чорні та темно-сині нитки з голками;
- туалетні приладдя (мило господарське або миючий засіб, мило туалетне (бажано рідке з
дозатором), зубна щітка в пеналі та зубна паста, приладдя для гоління, туалетний папір, для дівчат
обов’язково комплект розчісок та гребенів різної щільності;
- носові хустки (4 шт.), рушники (для обличчя, тіла та ніг);
- зошити (3 шт. по 48 аркушів), конверти (5 шт.), ручки (2 шт. сині, 2 шт. чорні);
- бактерицидний лейкопластир різних видів та достатньої кількості, засоби від пітливості;
- бинт еластичний у кількості не менш 2 шт. (8 см. х 3 м.);
- щітку для взуття, крем для взуття чорного кольору;
- сухий пайок - з розрахунку на одну вечерю;
- металеві кружка та ложка;
- усі юнаки та дівчата обов’язково повинні мати туфлі чорного кольору на низькому підборі
(взуття типу «балетки», «мокасини», «сандалі» тощо неприпустимо);
- курсанти жіночої статі додатково повинні мати засоби особистої інтимної гігієни.
Рекомендується коротка зачіска як для юнаків, так і для дівчат.
Забороняється мати при собі великі суми грошей, прикраси, дорогі мобільні телефони та інші
цінні речі. Використання мобільних телефонів буде здійснюватись за рішенням керівників
підрозділів та у встановлений час.
В курсантських гуртожитках дозволяється зберігання наступних харчових продуктів: вода
питна, цукерки в обгортках, сухе печиво, чай в пакетиках, цукор. Категорично забороняється
зберігання харчів, які швидко псуються та потребують спеціальних температурних умов зберігання.
У випадку виникнення будь-яких питань звертатися за телефонами:
1. Тріфонов Олександр Васильович 050-915-94-95
2. Шапарь Артем Олександрович 067-742-58-02

