Национална Скаутска Организация на България
НСОБ, София 1612, ж. к. Хиподрума, бл. 23, e-mail: board@scoutbg.org, web: www.scoutbg.org

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД
ЗА НАЦИОНАЛЕН ЛЕТЕН ЛАГЕР
1. При пристигане в лагера участниците биват разпределени по патрули от 5-8 човека.
Всички патрули се настаняват в отделни подлагери, разделени по пол и възраст.
2. Всеки участник трябва да бъде запознат с разположението на отделните обекти в
района на лагера, с настоящия правилник, както и с плана за евакуация.
3. Възрастовата граница за участниците в лагера е 7-18 години
4. На участниците от 7 до 11 години е забранено да използват джобни ножчета.
5. Забранява се влизането на външни лица в района на лагера, с изключение на изрично
поканените от ръководителите на лагера гости.
6. Забранява се излизането на участниците от района на лагера без изричното разрешение
на ръководството.
7. След 23:00 часа се забранява всякакво движение извън палатките без уважителни
причини.
8. Всеки участник трябва да спазва дневното разписание и да се явява навреме за всяка
дейност. Участниците нямат право да пропускат хранене и трябва да приемат
достатъчно количество вода!
9. Забранява се ползването на мобилни телефони и други електронни устройства по
време на мероприятията, включени в програмата на лагера. Използването им е
разрешено всеки ден между 18:30 и 19:00 часа. През останалото време всички мобилни
телефони и електронни устройства се съхраняват от ръководството на лагера.
10. Строго се забранява внасянето и използването на енергийни напитки, алкохол,
никотинови изделия (както и техните безникотинови производни), упойващи и
наркотични вещества по време на лагера. Притежаването и използването на упойващи
и наркотични вещества е престъпление по Наказателния кодекс на Република
България.
11. Всеки участник, нарушаващ т. 9 от настоящия правилник ще бъде незабавно отстранен
от лагера.
12. Участниците в лагера са длъжни да опазват имуществото на Национална скаутска
организация на България и прилежащата материална база. При нарочна повреда
нарушителите се санкционират.
13. Участниците нямат право да ползват или задържат вещи на други участници или на
ръководителите на лагера, без тяхното изрично разрешение.
14. Всички участници са длъжни да опазват природата, да не замърсяват и да се
придържат към правилата за пожарна безопасност.
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15. По време на лагера участниците се включват във всички дейности съгласно програмата
за провеждането им. Изключение се допуска при дадено разрешение от ръководството
на лагера или медицинския персонал.
16. Всички участници са длъжни да спазват определените правила, както и
специфичните условия за безопасност по време на съответните дейности.
17. Забранява се участието в опасни за здравето и живота дейности и подстрекаването на
такива действия.
18. При възникнали трудности всеки участник може и трябва да се обърне за помощ към
ръководството на лагера.
19. Строго се забраняват всякакви прояви на агресия (физическа или психическа), спрямо
други участници или ръководители. Опитите за причиняване и умишленото
причиняване на емоционална или физическа вреда не се считат за приемливи.
20. Ръководителите са отговорни за спазване на реда в лагера, като техните
препоръки и напътствия се следват изрично. За да бъдат избегнати всякакви неприятни
моменти, спазването на този правилник ще бъде строго контролирано от тях.
21. Ръководителите могат да предприемат мерки за наказание на нарушителите, според
предварително направения им инструктаж.
22. При нараняване или заболяване, участникът трябва незабавно да уведоми Водача на
лагера и медицинското лице. При възникнал здравословен проблем, който не може да
бъде решен на място от ръководителите или медицинското лице, съответният участник
се транспортира до лечебно заведение в най-близкото населено място.
23. При отписан участник, преди изтичане на срока за записване, се възстановява цялата
такса. При отписан участник след изтичане на срока за записване, капаро не се
възстановява. При отстранен участник или отписан по-късно от 3 дни преди началото
на лагера, заплатената такса не се възстановява.
24. При неспазване на настоящия правилник, като крайна мярка, родителите на участника
ще бъдат уведомени и помолени да вземат детето си от лагера за своя сметка. В случай
на сериозни поведенчески проблеми, екипът си запазва правото да забрани участието
на съответното дете в бъдещи дейности.

25. Родителите на участниците са длъжни в извънредни ситуации да вземат детето си по
всяко време от лагера или да осигурят неговото извеждане.

