ИНСТРУКТАЖ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И КУЛТУРНО ПОВЕДЕНИЕ
на състезателите участници в …………………………………………………………..............от ………......до……………
Трите имена на родителя…………………………………………………………....................................................
Трите имена на състезателя…………………………………………………………....................................................
I. По време на пътуването всички състезатели са длъжни да спазват следните правила:
1. При качване, слизане и престой за почивка на автобуса:
 да не се блъскат;
 да не се отделят от групата без разрешение на теньора.
2. В автобуса да ползват определените им от треньора места от началото до края на пътуването.
Преместването от едно място на друго да става само с разрешение на треньора.
3. При внезапно неразположение по време на пътуването, веднага да уведомяват треньора.
4. Да поддържат хигиена в автобуса и да опазват имуществото му.
ІІ. По време на пребиваването в гр. …………….................... състезателите са длъжни:
1. Да изпълняват указанията и изискванията на треньора си.
2. Да не се отделят от групата без разрешение на треньора си.
3. Да не напускат района на хотела по никакъв повод без разрешение.
4. Да не носят предмети, които са потенциално опасни за здравето и живота им.
5. Да не пушат цигари, да не употребят алкохол и наркотични вещества.
6. Да не прилагат форми на рекет над съотборниците си.
7. Да не се надвесват и да не прескачат прозорци, парапети на стълбища, балкони и др.
8. Да опазват имуществото в хотела и да поддържат необходимата хигиена.
9. За неизправности по електро и водни инсталации и други повреди в базата, където са настанени,
да уведомяват веднага треньора си. Да не предприемат дейности по отстраняването им.
10. При внезапни наранявания, травми и физически неразположения да уведомяват треньора си.
Състезател:

Родител:

Провел инструктажа:

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният …………………………………………………………....................................................,
родител на …………………………………………………………....................................................
Запознат/а съм с програмата и давам информирано съгласие за участие на детето ми в
…………………………., в гр.....……....................от ……….... до ………......, като пътуването се извърши с автобус, а
ръководител на групата е: …………………………....................................................................................................
Декларирам, че съм запознат/а с инструктажа и, че дъщеря/синът ми се задължава да спазва
указанията и изискванията на ръководителите, съгласно проведения инструктаж.
Гр. Русе . . . . . . . . . . . 2017 г.

Родител:

