
ИНСТРУКТАЖ 

за безопасност и културно поведение по време на организирани пътувания  – олимпиади, 

състезания, мобилности по проекти, еднодневни екскурзии и  

други мероприятия извън рамките на града 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. По време на провеждането на пътуването учениците са длъжни: 

 да се запознаят с настоящата инструкция срещу подпис, преди провеждане на всяка дейност; 

 да изпълняват разпорежданията на ръководителите на групата;  

 да не се отделят от групата по никакъв повод без знанието на ръководителя на групата;  

 да спазват правилника на уличното движение; 

 да бъдат подходящо облечени и екипирани според формата и характера на пътуването и неговата програма;  

 да информират незабавно ръководителите на групата при възникнали инциденти или здравословни 

проблеми, като приемат лекарства само след извършен медицински преглед и по указание на медицинското 

лице; 

 да не нарушават обявения ред за достъп и престой в съответния обект, с чиято цел е пътуването;  

 да решават всички възникнали спорове, недоразумения и проблеми с ръководителя на групата;  

 да се отнасят с уважение към останалите участници в групата на пътуването, да се грижат един за друг и 

да си помагат при необходимост;  

 да спазват установената програма на пътуването и пребиваването;  

 да пазят имуществото в превозното средство, с което пътуват, както и в настанителната база, в която 

нощуват и се хранят /ако е приложимо/.  

2. По време на пътуването на учениците е забранено:  

 да носят и употребяват цигари, алкохол, наркотични и други психоактивни вещества;  

 да влизат в конфликти и саморазправи по между си, както и с други външни за групата лица;  

 да носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност; 

 да закупуват храни от улични търговци, с неясен произход и без санитарно разрешително.  

II. ПОВЕДЕНИЕ В ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО  

На учениците се забранява:  

 ставането по време на движение, освен ако има необходимост, за която следва да се информира 

ръководителят на групата; 

 навеждането от прозорците на превозните средства, качването и слизането по време на движение, 

хвърлянето на предмети и др.  

 вдигането на шум: 

 блъскането при качване и при слизане.  

III. ПОВЕДЕНИЕ В ОБЕКТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ /ако е приложимо/ 

На учениците се забранява:  

 Преминаването през балконите от една стая в друга.  

 Вдигането на шум от 14,00 до 16,00 ч. и от 22,00 до 6,00 ч.  

 Използването на електроуреди без знанието на ръководителя.  

 Употребата на леснозапалими вещества.  

 Употребата на цигари, алкохол, наркотични и други психоактивни вещества.  

ЗАПОЗНАТИ СМЕ И СМЕ СЪГЛАСНИ СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНСТРУКЦИЯТА!  

 

.................................................................................................................................................................................. 

(име и подпис на родителя/настойника/попечителя/лицето, което полага грижи за дете) 

 

.................................................................................................................................................................................. 

(име и подпис на ученика) 
 

Провел инструктажа: 
 

.................................................................................................................................................................................. 


