
Додаток 9 до Опису порядку організації  

едукаційних та туристичних заходів  

учасників освітнього циклу «У зеленому гаю»  

та едукацій МТ «Mažųjų ugdymas» 

 

ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ОСВІТИ ТА ЗАХОДІВ МТ «MAŽŲJŲ UGDYMAS» 

 

Усі учасники протягом усього періоду табору, як на теріторії, так і за межами табору повинні 
дотримуватися вимог цих Правил безпечної поведінки також слухати та виконувати усні інструкції 
керівників, вихователів, інструкторів. За грубе недотримання правил та злісне порушення учасники 
табору негайно, без окремого повідомлення вилучаються з табору, про те повідомляються 
батьки/опікуни. 

1. Безпечна поведінка в транспорті до табору та з табору: 

1.1. Під час очікування автобуса необхідно дотримуватись безпечної дистанції до проїжджої частини; 

1.2. Посадка (висадка) дозволяється тільки при зупинці автобуса; 

1.3. Заборонено штовхатися при вході та виході з автобуса; 

1.4. Під час подорожі необхідно поводитися ввічливо, не штовхатися, не балуватися, не смітити і не 
шуміти, не пошкодити обладнання в автобусі. У разі навмисного пошкодження майна необхідно 
відшкодувати збитки; 

1.5. Під час подорожі необхідно пристебнути ремінь безпеки. 

2. Безпечна поведінка на вулиці, на дорозі: 

2.1. Переходити дорогу можна лише в зазначеному керівниками місці, де огляд дороги в обидва боки 
хороший; 

2.2. Подивіться в обидва боки: подивіться вліво, вправо; 

2.3. Пропускати транспортні засоби, що рухаються; 

2.4. Переходить дорогу прямо, а не по діагоналі; на дорозі ніколи не поспішати - поводитися 
спокійно; 

2.5. По узбіччю або по краю дорожнього полотна (за відсутності тротуару) йти тільки проти напряму 
транспортного руху, т. з лівого боку дороги; 

2.6. Якщо узбіччя немає або по ньому неможливо ходити, дозволяється ходити в один ряд на краю 
проїзної частини; 

2.7. Ті, хто не зміг перетнути проїжджу частину, повинні стояти на острівці безпеки або на розміченій 
дорозі або уявної лінії, що розділяє транспортні потоки в протилежних напрямках. Закінчити перехід 
дороги можливо тільки в тому випадку, якщо ви впевнені в безпеці; 

2.8. Дотримуватись правил безпеки дорожнього руху; 

2.9. Не відставати від групи. 

3. Вимоги порядку під час роздачі їжі, під час обіду: 

3.1. Перед тим як їсти учасники миють або дезінфікують руки та дотримуються вимог гігієни; 

3.2. Їжі беруть стільки, скільки планувалося з’їсти; 



3.2. Учасники їдять разом зі своїм загоном; 

3.3. Після їжі учасники прибирають стіл, викидають одноразовий посуд та харчові відходи в 

призначене для цього місце. 

4. Поведінка під час заходу, табору: 

4.1. Учасники повинні бути толерантними та поважними до інших; 

4.2. Під час табору необхідно дотримуватися дисципліни; 

4.3. Учасники повинні підтримувати чистоту та порядок на території, в таборі; 

4.4. Учасники зобов’язуються охороняти та зберігати майно табору, садиби та інших участників; 

4.5. Учасники зобов’язуються берегти своє здоров’я та здоров’я інших учасників табору. У разі 
нещасного випадку якнайшвидше повідомити керівників табору, інструкторів та / або дорослих 
поблизу; 

4.6. Учасники несуть відповідальність за навмисне та зловмисне пошкодження інвентарю; 

4.7. Необхідно дотримуватися правил пожежної безпеки: не використовувати сірники та інші засоби, 
що можуть спричинити пожежу. Якщо ви помітили полум’я або дим, якомога швидше відійдіть від 
місця пожежі, повідомте усіх, хто знаходиться поблизу вогню. Якомога швидше повідомте керівників. 
Зовіть допомогу за телефоном - 112; 

4.8. Категорично забороняється проносити алкогольні та тютюнові вироби або інші психоактивні та 
шкідливі речовини на територію табору і на ній їх використовувати; 

4.9. Учасникам категорично забороняється залишати територію табору без дозволу керівника 
табору. Батьки/опікуни беручи дитину за межі табору, повинні заздалегідь письмово інформувати 
керівника табору. 

4.10. Учасники не мають права перетинати планку СТОП без дозволу керівника; 

4.11. У таборі заборонено мати предмети, які можуть загрожувати вашому здоров’ю чи життю. Якщо 
такі предмети привозять до табору, їх забирають і віддають лише в кінці табору; 

4.12. Забороняється приносити в табір швидкопсувну їжу; 

4.11. Учасник повинен дотримуватися програми табору, брати участь у табірних заходах, виконувати 
вказівки організатора, керівників та інструкторів; 

4.12. Учасники відповідають за інвентар, який їм довірений під час тренувань або інших занять. За 
навмисне зіпсований чи зламаний інвентар повинен розрахуватися винний учасник чи його опікуни; 

4.13. Під час табору учасники повинні мати та носити за вказівками керівника табору захисні маски, 
мати дезінфікуючі засобі для дезінфекції рук; 

4.14. Учасник повинен знати що за безпеку мобільного телефону чи інших дорогих речей персонал 
табору відповідальності не несе, якщо учасник не здав речі на зберігання. Учасник завжди може 
попросити потрібний предмет з коробці де він зберігається, використати його та здати знову на 
зберігання. 

4.15. Оскільки під час табору батькам може бути важко зв’язатися зі своїми дітьми, рекомендуємо за 
потреби зателефонувати до керівника табору. 

5. Вимоги до спортивного простору: 

5.1. Учасник табору повинен дотримуватися вимог безпеки, наданим усно керівником групи; 

5.2. Під час участі в загальнотабірних заходах забороняється кидати будь-які предмети, які можуть 
поранити інших учасників, лазити в недозволені місця, смітити або пошкодити табірний інвентар; 



5.3. Носіть відповідний одяг у спортивній зоні табору; 

5.4. На встановлених у таборі батутах дозволяється стрибати одній особі. Виконання трюків та інших 
небезпечних стрибків заборонено; 

5.5. Негайно повідомляти тренера або керівника табору у разі травми або травми друга по команді; 

5.6. Після закінчення спортивних заходів місце необхідно залишити в порядку, а інвентар розмістити 
у відведеному місці. 

6. Поведінка учасників під час походу, діяльності в лісовому просторі: 

6.1. Забороняється відокремлюватися від учасників групи або залишати групу без дозволу керівника 
групи; 

6.2. Якщо учасник відокремився від групи і заблукав, по можливості він повинен спочатку зв’язатися з 
керівником групи (по телефону, за допомогою свистка). Якщо це неможливо, учасник повинен чекати 
в тому місці, де він відокремився від групи, не намагатися самому знайти групу; 

6.3. Учасник повинен бути одягнений відповідно до погодних умов (мати головний убір від сонця, 
дощовик, зручне взуття); 

6.4. Захистіть себе репелентами перед походом в ліс; 

6.5. Після повернення з лісу перевірити чи немає комах, що вп'ялися; 

6.5. Не збирати і не вживати ягоди, гриби, трави без дозволу керівника; 

6.6. Захищати лісову підстилку та рослини; 

6.7. Багаття можна встановлювати тільки у спеціально відведеному місці; 

6.8. Учасники повинні безпечно поводитися з вогнем; 

6.9. Виходячи залишити лісовий табір у порядку, зібрати сміття, загасити і засипати піском багаття. 

7. Поведінка учасників у громадських міських зонах під час поїздки: 

7.1. Забороняється відокремлюватися від учасників групи або залишати групу без дозволу керівника 
групи; 

7.2. Учасники групи разом залишають один простір і прямують до іншого; 

7.3. Учасники групи з повагою ставляться до мешканців / гостей міста; 

7.4. Учасники охороняють та належним чином ставляться до майна міста; 

7.5. Учасники табору можуть покинути міську територію раніше разом із батьками/опікунами лише 
після повідомлення та згоди керівника групи. 

 

Керівник МТ «Mažųjų ugdymas» Раса Юревичюте-Буйкіене     тел.: +370 (640) 45248 

Підпис     /Підпис/ 

 

Керівник табору    Вілмантас Буйка                                            тел.: +370 (640) 46248 

Підпис     /Підпис/ 

 

Діє без печатки 


