ИНСТРУКТАЖ
за безопасност и култура на поведение на учениците при провеждане на
ученически туристически пътувания и отдих по НП „Отново заедно”
I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. По време на провеждането на туристически пътувания с обща цена ученицитеса длъжни да:
o изпълняват разпорежданията на ръководителите на групата;
o бъдат подходящо облечени и екипирани, според формата и характера на пътуванетои неговата програма;
o информират незабавно ръководителите на групата при възникнали здравословнипроблеми или инциденти;
o се движат в група, придружавани от учител;
o не се отделят от групата по никакъв повод без знанието на ръководителя на групата;
o не нарушават обявения ред за достъп и престой в съответния туристическиобект/атракция;
o пресичат улиците само на определените за целта места;
o спазват установената програма на пътуването и пребиваването;
o пазят имуществото в превозното средство, с което пътуват, както и нанастанителната база, в която нощуват и се хранят.
2. По време на провеждането на туристически пътувания с обща цена на учениците е забранено да:
o носят и употребяват цигари, алкохол, наркотични и други психоактивни вещества, оръжие и др.;
o влизат в пререкания и саморазправи с лицата, предоставящи съответна туристическа услуга, част от пътуването, както и с други външни
за групата лица.
II. ПОВЕДЕНИЕ В ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО
На учениците се забранява:
o ставане по време на движение, освен ако има необходимост, за която следва да се информира ръководителят на групата;
o вдигане на шум;
o блъскане при качване и слизане.
III. ПОВЕДЕНИЕ В ОБЕКТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ
На учениците се забранява:
o преминаване през балконите от една стая в друга;
o вдигане на шум от 14 до 16 часа и от 22 до 06 часа;
o използване на електроуреди;
o употреба на леснозапалими вещества;
o употреба на цигари, алкохол, наркотични и други психоактивни вещества, оръжие.
o Излизане извън територията на ДЛ Росица
o Къпането и влизането в морето и други водни басейни извън установения за това график
Задължение на родителите: всеки родител следва да запознае детето си с настоящия инструктаж.
Ръководителите да извършат още веднъж инструктаж на децата и учениците преди тръгване им.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ДЕКЛАРАЦИЯ
От .....................................................................................................................................................................................
/трите имена на родителя / настойника/лице ,което полага грижи за дете/

Декларирам, че съм запознат с уведомителното писмо, разбирам и подкрепям съдържанието на
инструктажа за безопасност и култура на поведение и давам съгласието си сина ми /дъщеря ми
..........................................................................................................................................................................................
/трите имена на детето/

от.................група/клас на………………………………………………………………………………гр.…....................................................
да участва в организираното пътуване и отдих по НП „Отново заедно” до ДЛ Росица, курорта Св. Константин
и Елена
от 21.08.2021 до26.08.2021 г. .
Декларирам , че надлежно зпознах сина ми/дъщеря си с инструктажа за безопасност и култура на
поведение, който / която е изцяло наясно със съответните си задължения и изисквания към него/нея.
Декларирам, че детето ми е здраво, няма посочените в чл. 11 от Наредбата за детските и ученическите
туристически пътувания с обща цена, инициирани от детските градини, училищата или центровете за
подкрепа на личностно развитие заболявания и може да вземе участие в туристическата програма.
Дата: ......................г.

Декларатор:…………………………….......................

/подпис на родителя / настойника /
лице ,което прилага грижи за дете/

