Основно училище „Любен Каравелов“ гр. Попово, обл. Търговище
Адрес: ул. „Цар Освободител“ 17, тел. 0608/4 27 74, факс 0608/4 60 39
e-mail: oukaravelov@abv.bg, http://www.karavelov-popovo.com/

ДЕКЛАРАЦИЯ
от ………………………………………………………………………
родител на
……….………………………………………………………………
ученик от IIб клас на ОУ „Л. Каравелов“, гр.Попово, обл. Търговище
1. Декларирам, че съм запознат /а/ с условията на учебната
екскурзия по маршрут: Попово – вр.Шипка – Дряновски
манастир - Попово, която ще се проведе от 08.06. 2015 г. до
08.06.2015г..Програмата
предвижда:
Отпътуване
от
гр.Попово, от сградата на ОУ „Л.Каравелов на ул. „Цар
Освободител“ №17 в 07:00ч. на 08.06.2015 г.. Посещение:
Храм паметник на вр. Шипка
Дряновски манастир
Пещера – „Бачо Киро“
Отпътуване за гр. Попово – час на пристигане 17:00ч. на
08.06.2015 г. Цената на екскурзията от 25лв. включва: пътуване с
автобус на Метеор АД и посещение на обекти.
1. Декларирам, че съм съгласен/а/ детето ми да вземе участие във
формата на отдих и туризъм, организирана от училището.
2. Декларирам, че съм присъствал/а/ на провеждането на
инструктаж за безопасност и културно поведение на детето ми
по време на учебната екскурзия.
Дата:……………………….
Родител: ……………………

ИНСТРУКТАЖ
І. РЕД И ДИСЦИПЛИНА В ПОЧИВНАТА БАЗА
1.
Да се изпълняват нарежданията и указанията на ръководителите от часа на
тръгване до часа на връщане в училище.
2.
По време на престоя в базата учениците да спазват дневния режим,
регламентиращ заетостта и отдиха им, както и правилата за вътрешния ред.
3.
Да поддържат ред и чистота в стаите, да пазят материалната база, като всяка
причинена повреда се заплаща ЛИЧНО от извършителя.
4.
Забранява се прескачането на тераси и прозорци, събиране в стаите след
определение за лягане час.
5.
Да не се употребяват алкохол, цигари и упойващи вещества.
6.
Задължително се спазват противопожарните правила. Ползването на
електрически уреди да става изключително предпазливо и то на определените за
това места.
7.
Да не се напуска района на станцията без разрешение на ръководителите.
8.
Къпане в морето, в друг воден басейн или ползването на ски да става само с
разрешение на ръководителите, организирано и след проведен инструктаж.
9.
При колективни мероприятия извън базата никой от учениците няма право
да се отклонява от групата без разрешение на ръководителя. Оставащите в базата
ученици нямат право да я напускат по време на отсъствието на основната група.
10. Учениците носят лекарства по преценка на родителите си, но ги приемат
след извършен медицински преглед и по указание на медицинско лице.
11. Учениците съхраняват и носят отговорност за личните си телефони,
фотоапарати и вещи.
ІІ. ПРАВИЛА ПО ВРЕМЕ НА ПЪТУВАНЕ:
1.
Да се спазват правилата за движение с МПС и за движение на пешеходци.
2.
Качването и слизането от превозни средства да става организирано в
присъствие на ръководител, след окончателното спиране на влака или автобуса.
3.
Учениците да не се надвесват по прозорците по време на движение.
ІІІ. ЕКИПИРОВКА, ПОДХОДЯЩА ЗА СЪОТВЕТНИЯ СЕЗОН:
1.
Учениците да носят връхна топла дреха, анцуг, два чифта обувки, пантофи,
джапанки, тоалетни принадлежности, личен санитарен пакет и др.
ПО ВРЕМЕ НА ИНСТРУКТАЖА СА ПРИСЪСТВАЛИ РОДИТЕЛИТЕ НА
УЧЕНИЦИТЕ И СА УВЕДОМИЛИ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ ПО ВЪПРОСИ,
ВАЖНИ ЗА ЗДРАВЕТО И ПОВЕДЕНИЕТО НА ДЕЦАТА ИМ.
ВСИЧКИ
ГОРЕПОДПИСАНИ, С ИМЕНАТА И ПОДПИСИТЕ СИ
ПОТВЪРЖДАВАТ, ЧЕ СА ЗАПОЗНАТИ С ИНСТРУКЦИИТЕ И СА
ЗАДЪЛЖЕНИ ДА ГИ СПАЗВАТ.

