УЧИЛИЩЕ ЗА ЗДРАВЕ ЗА ДЕЦА, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ

01-06 септември, 2018
Aлбена

ИНСТРУКТАЖ
за безопасност и култура на поведение на родителите, децата и учителите при
провеждане на мероприятието „Училище за здраве“, организирано от БАСОРД
Родителите, учениците и учителите, участващи „Училище за здраве“ – 01-06.09.2018 г.
длъжни да спазват следните правила за безопасност по време на пътуването и
пребиваването в курортен комплекс Албена:
I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. При провеждане на организираните дейности по програмата мероприятието
„Училище за здраве“ за деца, родители и учители, летовниците и учениците се
задължават:


да се запознаят с настоящата инструкция срещу подпис, преди провеждане на
„Училище за здраве“ – 01-06.09.2018 година;



да изпълняват законосъобразни инструкции на учителите, в качеството им на
отговорници на групите, посочени от организаторите на „Училище за здраве“ –
01-06.09.2018 г.;



да са в здравословно състояние, което да им позволява да вземат участие в
дейността или предварително да уведомят организатора ако това не е
възможно;



да бъдат подходящо облечени и екипирани;



незабавно да информират организаторите при здравословни проблеми или
произшествия;



да информират организаторите за медикаментите, които носят;



да не се качват в коли на непознати и да приемат каквито и да е неща от
непознати хора, които не са представени от организаторите, като участващи в
„Училище за здраве“ – 01-06.09.2018 г.;



Да уведомяват организаторите, ако имат намерение да се отделят от групата
по определен повод извън посоченото в програмата (свободно време);



да решават всички възникнали недоразумения и проблеми с ръководителите/
организаторите на групата и със съдействието на представители на БАСОРД;
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да пресичат улиците само на определените за целта места;



да се отнасят добре с останалите участници в „Училище за здраве“ – 0106.09.2018 г.;



да спазват установената програма и режим по време на „Училище за здраве“ –
01-06.09.2018 година;



да пазят имуществото в хотела или почивната база, в която са настанени. При
повреда нанесените щети се заплащат в троен размер.

2. При провеждане на организираните дейности по програмата на мероприятието
„Училище за здраве“ за деца, родители и учители, летовниците и учениците им
е забранено:


да носят и употребяват алкохол, наркотици и наркотични средства и цигари;



да влизат в пререкание с хотелиерите и с външни лица, с които групата ще
има достъп;



дразги и саморазправи.

II. ПОВЕДЕНИЕ В ХОТЕЛА
На децата, родителите и учителите се забранява и:


преминаването през балконите от една стая в друга;



вдигането на шум от 14 до 16 часа и от 22 до 6 часа;



използването на електроуреди;



употреба на лесно запалими вещества;



употреба на алкохол и цигари по време на дейностите, посочени в програмата;



да се доближават до обекти с ел. напрежение,



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



ако лицето е родител, настойник или придружител, да оставя детето си без
надзор.
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IV.При посещение на басейн и плаж по време на дейностите по програмата е
задължително:


присъствие на спасител;



присъствие на ръководител/ организатор на групата;



указанията на спасителя да се изпълняват безпрекословно.

При неизпълнение на инструктажа и разпорежданията на учителите, определени за
ръководители на групите от организаторите ръководителят на групата има право да върне
тези участници обратно на техни собствени разноски.

ЗАПОЗНАТ/А СЪМ И СЪМ СЪГЛАСЕН/А С ВСЯКА ТОЧКА ОТ ГОРЕПОСОЧЕНИЯ
ИНСТРУКТАЖ:

Дата:
Име:
Подпис:

