Национална Скаутска Организация на България
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ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД
НА НАЦИОНАЛЕН ЗЕМЕН СКАУТСКИ ЛАГЕР „ВЪРХОВРЪХ 2017“
1. При пристигане в лагера участниците биват разпределени по патрули от 5-8 човека.
Всички патрули се настаняват в отделни помещения в хижата, разделени по пол.
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 12-18 години.
4. Забранява се влизането на външни лица в района на лагера, с изключение на
изрично поканените от ръководителите на лагера гости.
5. Забранява се излизането на участниците от района на лагера без изричното
разрешение на ръководството.
6. След 23:00 часа се забранява всякакво движение извън хижата, без уважителни
причини.
7. 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.
8. Строго се забранява внасянето и използването на алкохол, цигари в и по време на
лагера.
9. Притежанието и използването на упойващи и наркотични вещества е престъпление
по смисъла на българският Наказателен кодекс.
10. Участниците в лагера са длъжни да опазват имуществото на Национална скаутска
организация на България и прилежаща материална база на хижата.
11. 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.
12. Всички участници са длъжни да спазват определените правила, както и
специфичните условия за безопасност по време на съответните дейности.
13. При възникнали трудности, всеки участник може и трябва да се обърне за помощ
към ръководителите или патрулния си водач.
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14. Ръководителите са отговорни за спазване на реда в и по време на лагера, като
техните препоръки и напътствия се следват изрично. За да бъдат избегнати всякакви
нежелани ситуации, спазването на този правилник ще бъде строго контролирано от
тях.
15. При неспазване на настоящия правилник, като крайна мярка родителите на
участника ще бъдат уведомени и помолени да вземат детето си от лагера за
собствена сметка.
16. След като участника е пристигнал на мястото на лагера заплатената сума НЕ се
възстановява.

