
Информация за пътуването за Лятната лагер-школа по програмиране, 

с. Бързия,  30.08-05.09.2021 г. 

 
Сборен пункт за тръгване: 8:30 часа на 30 август в източната част на площада около храм-паметника 

„Ал. Невски“. Тръгване – в 9:00 часа 
Връщането е около 13:00 часа на 5 септември в източната част на площада около храм-паметника „Ал. 

Невски“ 

Ръководители на групата са Десислава Рачева, GSM: 0887-770-822, Евгений Василев, GSM: 0888-148-224 

 

ИНСТРУКТАЖ 
за безопасност и култура на поведение при участието в  

Лятната лагер-школа по програмиране, с. Бързия,  30.08-05.09.2021 г. 
 

1. Лагер-школата се провежда в учебната база на ЛТУ в с. Бързия 

2. Учениците не напускат без разрешение от ръководителите оградения район на учебната база. 

3. Да спазват винаги уреченото време за сбор и тръгване. 

4. При пешеходни преходи извън базата учениците се движат в колона по левия банкет на пътя, без прекъсване на 

групата. 

5. При преходи извън базата не се разрешава закупуването и консумацията на всякакви хранителни продукти от 

търговски обекти, които не са одобрени от ръководителите и лекаря на школата. 

6. Не се пие вода от водоизточници, които не са одобрени от медицинсото лице на школата. 

7. При възникване на здравословни проблеми учениците трябва да се обръщат незабавно към медицинското лице на 

школата. Не се разрешават никакви форми на самолечение, ако не са одобрени от медицинско лице. 

8. Абсолютно е забранено тютюнопушенето и употребата на алкохол по време на пътуването до и престоя в базата. 

9. Забранено е къпането в неохраняеми водоеми извън базата, както и в противопожарния водоем в района на 

базата. 

10. Забранено е паленето на огън под каквато и да е форма в сградата на базата. Паленето на огън на открито се 

върши само на означените и обезопасени за целта места и само в присъствието на преподавател (ръководител). 

11. Да не носят и ползват оръжия, остри и общо опасни предмети. 

12. Учениците да не предприемат действия, които застрашават собствения им и на другите лица живот и здраве. 

13. При забелязани повреди в електро и водопроводната инсталации, както и в други системи за поддържане на бита 

учениците веднага уведомяват ръководителите и персонала на базата. Забранено е на учениците да отстраняват 

забелязаните повреди и да правят каквито и да е интервенции в споменатите инсталации и системи, които 

нарушават нормалното им функциониране. 

14. При възникване на критични ситуации като пожар, земетресение, наводнение или друго природно действие 

учениците спазват безпрекословно указанията и заповедите на ръководителите. 

15. По време на лагер-школата се спазва следния стандартен дневен режим: 

7:25 Ставане 

7:30÷8:00 Ведрина 

8:00÷8:30 Тоалет 

8:30÷9:00 Закуска 

9:00÷13:30 Занятия 

13:30÷14:00 Обяд 

14:00÷16:00 Лично време 

16:00÷17:30 Самоподготовка 

17:30÷19:00 Спорт 

19:00÷19:30 Тоалет 

19:30÷20:00 Вечеря 

20:30÷22:30 Културна програма 

22:30 По стаите!!! 

23:00÷7:25 Задължителен сън !!! 

 

 

 

Разписание на занятията 

  9:00÷  9:50 1 блок 

10:00÷10:50 2 блок 

11:20÷12:10 3 блок 

12:20÷13:10 4 блок 

 

При необходимост могат да се правят временни промени в дневния режим, които предварително се оповестяват 

пред учениците. 

16. В предвиденото лично време е забранено да се шуми и да се пречи по какъвто и да е начин на почивката на 

останалите ученици и преподаватели (ръководители). 

17. През времето за задължителен сън е абсолютно забранено ползването на мобилни комуникационни устройства, 

таблети, лаптопи, устройства с електронни игри и други подобни освен за случай на спешна връзка с 

ръководителите, медицинското лице или тел. 112. 

 
Всички участници удостоверяват със саморъчно поставения си подпис, че са получили подробен, точен и ясен 

инструктаж за поведение по време на мероприятието. 

 

       Провел инструктажа: 

         /Е. Василев/ 



Декларация от ученик 

 

Долуподписаният:……………………………………………………декларирам, че: 

1. Запознат съм с инструктажа за мерките за безопасност и културно поведение и поемам 

ангажимент да ги спазвам. 

2. Телефонът, на който ръководителите на групата ще могат да се свързват с мен по време на 

школата е…………………………….. 

3. Запознат съм с обстоятелството, че ако наруша правилата за безопасност и културно поведение 

ще бъда наказан според правилника на СМГ. 

4. Запознат съм с програмата, маршрута и условията на организираното мероприятие. 

 

 

Дата:………………….     Декларатор:………….. 

 

Декларация от родител 

 

Долуподписаният:…………………………………………………… 

 

Родител на:…………………………………………………., ученик от……  клас на СМГ 

Разрешавам на детето ми да участва в организираното мероприятие. 

Декларирам, че: 

1. Запознат съм с проведения инструктажа за мерките за безопасност и културно поведение и 

поемам ангажимента детето ми да ги спазва. 

2. Телефонът, на който ръководителите на групата ще могат да се свързват с мен по време на 

пътуването е…………………………….. 

3. Запознат съм с обстоятелството, че ако детето ми наруши правилата за безопасност и 

културно поведение ще бъде наказано според правилника на СМГ. 

4. Запознат съм с програмата, маршрута, условията и ръководителите на организираното 

мероприятие. 

 

 

Дата:………………….     Декларатор:………….. 

 

 

Здравна анкета 

Име, презиме и фамилия на ученика……………………………………………….. 

1. Има ли алергии към храни и медикаменти? /ако да  - опишете какви/ 

……………………………………………………………………………………….. 

2. Страда ли от хронични заболявания?  ако да   - какви лекарства приема и каква е дневната 

доза/ 

………………………………………………………………………………………….. 

3. Страда ли от диабет? ако да  - опишете/ 

………………………………………………………………………………………….. 

4. Получавал ли е припадъци? 

………………………………………………………………………………………….. 

5. Имал ли е контакт със заразно болни? 

………………………………………………………………………………………….. 

6. Особен или специален хранителен режим (вегетарианец, веган и др.): 

………………………………………………………………………………………….. 

Декларирам, че синът ми/дъщеря ми / е клинично здрав/а. 

 

 

 

Дата:………………….     Декларатор:………….. 


