ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСНОСТ
ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕТЕН ЛАГЕР по програмата на МОН „Отново
заедно“ - „Морски дюни“ Шкорпиловци
(29.08 - 03.09.2021г.)
Учениците, заминаващи на екскурзии и лагери, са длъжни да спазват следните правила
за безопасност по време на пътуването и пребиваването си в населените места и
туристическите обекти, които посещават:
1. Да изпълняват законосъобразните разпореждания на ръководителите на групата.
2. Да се качват и слизат от превозните средства, с които пътуват, внимателно и
спокойно, като не правят това в движение, а само по реда, установен от
ръководителите на групата.
3. Да спазват стриктно определените часове за среща при отпътуването, по време на
пътуването и при пристигането.*
4. Да пазят имуществото в автобуса и местата за настаняване и да изхвърлят
отпадъците само на определените за това места.
5. Да не се качват в превозни средства на непознати и да не приемат вещи от
непознати.
6. Да не влизат в пререкания с шофьора на автобуса, с персонала в хотела и другите
места за настаняване, с други външни лица, с които ще имат контакт. Всички
възникнали недоразумения и проблеми да се решават от ръководителите на
групата със съдействието на ръководителите на групата и представителя на
туристическата агенция.
7. Да не се отделят от групата без знанието и разрешението на ръководителите.
8. Да не пипат експонати и предмети от разглежданите обекти, ако това не е
разрешено.
9. Да не се доближават до обекти с високо електрическо напрежение.
10. Да не се надвесват от прозорци и тераси и да не прескачат от прозорец на прозорец
или от балкон на балкон.
11. Улиците и шосетата да пресичат само на определените за целта места.
12. Да не пушат и употребяват спиртни напитки и наркотици.
13. Да не излизат извън пределите на посещавания обект или лагера без знанието и
разрешението на ръководителите на групата.

14. Да не напускат лагера от 23:00 до 08:00 ч.
15. Да не ходят самостоятелно на плаж и да не се къпят в морето или басейна без
надзор от ръководител или спасител на плажа.
16. Да пазят чистота в стаите и на територията на лагера.
17. Да не палят огън.
18. Да не нанасят щети на базата (всяка щета се заплаща на място).
19. Да спазват установения маршрут, дневен режим и програма на екскурзията.
20. Да се отнасят толерантно и дружелюбно към останалите участници в екскурзията,
да си помагат взаимно
Уведомен съм: ………………………………………………………………………
/трите имена на ученика, клас, подпис/

