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сектор „Професионално образование и обучение” 
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а
                         тел.: +359 2 915 50 10,  факс: +359 2 915 50 49 
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ИНСТРУКТАЖ 

ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ПЪТУВАНЕ И ПРЕБИВАВАНЕ В 

ИТАЛИЯ 
 

1. Всички участници да спазват точните часове на тръгване и връщане на 

определените места на автобус и самолет. 

2. По време на пътуването с автобуса и самолета се забранява самоволното слизане и 

отварянето на вратите по време на движение. 

3. Движението през свободното време на местата за почивка при пътуването да се 

осъществява в група със знанието на ръководителите 

4. Да не се оставя пътен багаж без непосредствен надзор. 

5. Пътуването за работните места в Италия да се осъществява със знанието на 

ръководителите. 

6. По време на пътуването и пребиваването в Италия се забранява употребата на 

алкохол и други упойващи вещества. 

7. Посещението на обекти извън програмата се осъществява в група със знанието на 

ръководителите. 

8. Ценности и пари се съхраняват грижливо от всеки участник или се предават за 

съхранение на ръководителите. 

9. Забраняват се неетични взаимоотношения и саморазправа с други участници в 

мероприятието по всякакъв повод. Оплакванията се адресират до ръководителите. 

10. Да следват стриктно реда на явяване, регламентиран от организаторите на 

пътуването. 

11. Участниците са длъжни да пазят името и авторитета на Професионална гимназия 

по хотелиерство, ресторантьорство и туризъм „Цар Симеон Велики” гр. Провадия. 

 

 

______________________________________ с подписа си и този на родителя ми 

______________________________________ декларирам, че съм запознат/а с 

инструктажа и ще се съобразявам с гореизложеното. 

 

 

Ученик:......................................                                      Родител/Настойник:............................. 

 
Провадия, ………. 2020г. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ 
 

 

Долуподписаният/ата........................................................................................................... 

     /име, презиме, фамилия на декларатора/ 

 

давам съгласието си дъщеря/синът ми......................................................................................... 

                                                                             /име, презиме, фамилия на детето/ 

ученика/ученичка от ……………. клас в Професионална гимназия по хотелиерство, 

ресторантьорство и туризъм „Цар Симеон Велики” гр. Провадия да участва в пътуване до 

Испания по проект на тема „Врата към нови възможности – придобиване на 

международен опит в професионалното обучение” с договор номер 2019-1-BG01-KA102-

061903, финансиран по Програма „Еразъм +” на Европейския съюз, Ключова дейност 1 

„Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и 

обучение”.  

Запознат/а съм с условията на пътуване и пребиваване: тръгване…… часа от 

…………………..на ………… и връщане ………… часа на ……………. на……… г. 

 

Основна информация за родителя/настойника/попечителя: 

 

1.Телефон (мобилен телефон) на родител – баща: ...................................................................... 

 

2.Телефон (мобилен телефон) на родител - майка: ..................................................................... 

 

3.Телефон (мобилен телефон) на ученик: .................................................................................... 

 

4.E-mail адрес: ................................................................................................................................. 

 

- 
 

 

Декларатор : ........................................................... 

                           (име, фамилия и подпис) 

 

Провадия, ………. 2020г. 
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