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
Долуподписания / -ата ……………….…………………………………………………..
родител / настойник, попечител / на
………………………………………………………………………………………………
ученик/-чка в ……….клас на училище ...………………………………………………...
ДЕКЛАРИРАМ, че съм запознат с условията за пътуване по маршрут
……………………………………………………………………………………………….
съгласно сключен договор между ТО “ Велбург “ООД и родителя/ настойник,
попечител/ - съм съгласен детето ми да пътува.
Запознат съм с инструктажа по безопасност и култура на поведение при
провеждане на екскурзии и зелени училища.
Дата . . . . . . . . . . . . .

Декларатор . . . . . . . . . . . . .

Инструктаж
за безопасност и култура на поведение на учениците при провеждане на езикови
лагери в чужбина
Учениците, участващи в екскурзии и зелени училища 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, преди провеждане на всяка
дейност, да изпълняват законосъобразни разпореждания на ръководителите на
групата, да са в здравословно състояние, което да им позволява да вземат участие в
дейността, 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, никой няма право да се отделя от групата по никакъв повод, без
знанието на ръководителя на групата, да разрешават всички възникнали
недоразумения и проблеми с ръководителите на групата, да пресичат улиците само на
определените за целта места, да се отнасят добре с останалите участници в пътуването,
да се грижат един за друг и да си помагат при необходимост, да спазват установените
маршрути и режим по време на пътуването и пребиваването, да пазят
имуществото в автобуса и каквото и да е друго превозно средство, хотел или
почивната база, в която са настанени – при повреда нанесените щети се заплащат
в троен размер.
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 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 се
отделят от групата по какъвто и да било повод, без знанието на ръководителя на
групата, да пипат експонати от музейни експозиции, да предизвикват дрязги и
саморазправи.
ІІ. Поведение в автобуса
На учениците се забранява: ползването на първите 4 седалки от непълнолетни,
ставането по време на движение, сядането на повече от едно лице на седалка,
хранене по време на движение, да замърсяват тапицерията на автобуса с дъвки и
др., при спиране за почивка – пресичане на пътното платно, блъскане при качване
и слизане.
ІІІ. Поведение в хотела:
На учениците се забранява:
 вдигането на шум от 22 до 6 часа,
 употреба на алкохол и наркотици,
 преминаването през балконите от една стая в друга,
 да се надвесват от прозорци, балкони, тераси и др.
ІV. При посещение на басейн е задължително:
 присъствие на спасител, присъствие на ръководител,
 указанията на спасителя / ръководителя да се изпълняват безпрекословно
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ СТРАНА НА УЧАСТНИКА ВЪВ ВРЪЗКА С ЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ:

1. Запознат съм с това, че съм записан за езиков лагер и ще участвам активно във
всички учебни занимания.
2. Запознат съм и съм съгласен, че не мога да сменя езика, за който съм се записал.
3. Разбирам, че навременото присъствие на всички сутрешни, следобедни и
вечерни езикови часове е задължително.
ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ ЛАГЕРА
1. Употребата на алкохол и наркотици води до незабавно изключване от лагера.
2. Напускането на територията на лагера след 23:00 часа води до незабавно
изключване от лагера.
3. Вдигането на шум, тичане по коридори и пускане на силна музика след 23:00 часа
води до незабавно изключване от лагера.
4. Всякакви вандалски или хулигански прояви водят до незабавно изключване от
лагера.
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: ....................................

