
ДЕКЛАРАЦИЯ 

писмено съгласие на родителите, настойниците или попечителите за участие на 

ученика/детето в организираната форма съгласно Наредба за детските и 

ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите 

в системата на предучилищното и училищното образование, обн. - ДВ, бр. 103 от 

27.12.2016 г., в сила от 27.12.2016 г., приета с ПМС № 365 от 21.12.2016 г 

 

 

Долуподписаният/-ата ……………….………………………………………………….. 

родител/настойник/попечител на  

……………………………………………………………………………………………… 

ученик/-чка в ……….клас на училище ...………………………………………………... 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че съм запознат с условията за пътуване съгласно сключен договор 

между мен и ТО “ Велбург “ООД   

  

 

 

 

 

Инструктаж 
 

за безопасност и култура на поведение на учениците при провеждане на езикови 

лагери в чужбина 

 

 Учениците, участващи в екскурзии и зелени училища и езикови лагери са 

длъжни да спазват следните правила на безопасност по време на пътуването и 

пребиваването в населените места и туристическите обекти, които се посещават: 

 І. Общи положения 

 

1. При провеждане на дейности извън училище учениците са длъжни: 

Да се запознаят с настоящата инструкция срещу подпис, да изпълняват 

разпорежданията на ръководителите на Велбург ООД, да бъдат подходящо облечени и 

екипирани, незабавно да информират ръководителите при здравословни проблеми и 

произшествия, да информират ръководителите за медикаментите, които носят, да се 

движат заедно, придружавани от ръководител.  

        

         2. При провеждане на дейности извън училище на учениците им е забранено: 

Да носят и употребяват алкохол, наркотици и наркотични вещества, да влизат в 

пререкание с ръководителите на Велбург ООД и придружаващите ги учители, 

шофьора на автобуса, хотелиерите и други външни лица, да се качват в коли на 

непознати и да приемат каквито и да е неща от непознати, да пипат експонати от 

музейни експозиции, да предизвикват дрязги и саморазправи. 
 

 

 

 

 

 



ПОВЕДЕНИЕ В АВТОБУСА: 

На учениците се забранява: 

• ставането по време на движение 

• сядането на повече от едно лице на седалка 

• хранене по време на движение 

• замърсяването с дъвки и др. 

• блъскане при качване и слизане 

• пътуването без колан 

 

ПОВЕДЕНИЕ В ХОТЕЛА  

При настаняване се дава 50 евро възвръщаем депозит 

 

На учениците се забранява: 

• вдигането на шум от 22 до 7 часа и напускане на базата в този диапазон.   

• ползването на мобилни телефони от 22 до 7 часа 

• употреба на алкохол и наркотици 

• преминаването през балконите от една стая в друга 

• да се надвесват от прозорци, балкони, тераси и др. 

• активирането на пожарната система със запалка, цигари, дим или впръскване на ареозол в 

апарата. В случай на мобилизирането на пожарния екип по фалшив сигнал се заплаща глоба 

от/над 500 евро 

• увреждането на базата. Нанесените щети в хотела се заплащат на място 

• ползването на фитнеса от ученици под 18 годишна възраст без възрастен придружител 

 
ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОСЕЩЕНИЕ НА БАСЕЙН: 

• ползването става в присъствие на спасител/ръководител  

• указанията на спасителя/ръководителя да се изпълняват безпрекословно 

 

ПОВЕДЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ЕЗИКОВОТО  ОБУЧЕНИЕ: 

• Запознат съм с това, че съм записан за езиков лагер и ще участвам активно във всички учебни 

занимания. 

• Запознат съм и съм съгласен, че не мога да сменя езика, за който съм се записал. 

• Разбирам, че навременото присъствие на всички сутрешни, следобедни и вечерни езикови 

часове е задължително. 

• Ползването на мобилен телефон по време на обучението е забранено.  

 

ПОВЕДЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА БЕСЕДИ И ПОСЕЩЕНИЯ В МУЗЕИ: 

На учениците се забранява:  

• Пипането на ескпонатите 

• Шуменето и говоренето по време на беседите 

• Тичането 

 

ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ ЛАГЕРА 

Всякакви вандалски или хулигански прояви както и неспазването на гореописаните точки водят до 

незабавно изключване от лагера и връщане в България за собствена сметка.  

 

 При неизпълнение на инструктажа и разпорежданията на учителите, 

ръководителят на групата има право да върне/отзове обратно ученика на негови 

собствени разноски, след като уведоми родителите му. 
 

ЗАПОЗНАТИ СМЕ С ВСЯКА ТОЧКА ОТ ГОРЕПОСОЧЕНИЯ ИНСТРУКТАЖ 

 

Участник: .................................                                  Родител: ....................................   


