БЪЛГАРСКА БРИДЖ ФЕДЕРАЦИЯ
София 1000, ул. „Цар Самуил“ 22, тел.: +359882009445, e-mail: office@bridge.bg , web: www.bridge.bg

Правилник

за реда и дисциплината,безопасността и културата на поведение по време на
11-ти Младежки Бридж Лагер 2019 г.(Ваканционно селище „Лозенец“)
15-18 август 2019 г.

Младежите и девойките участващи в на 11-ти Младежки Бридж Лагер 2019 г. са длъжни
да спазват следните правила по време на пребиваването си:
1. Да изпълняват разпореждания на екипа (началника и ръководителите) на лагера.
2. Да спазват установения дневен режим и програма на лагера.
3. Да участват във всички мероприятия(теоретични занимания и турнири) по време на
лагера и да се явяват поне пет минути преди обявения по график час.
4. Да спазват указанията и изискванията на бридж инструкторите по време на
теоретичните и практични мероприятия.
5. Да не влизат в пререкания с обслужващия персонал в хотела и ресторанта и с други
външни лица, с които ще имат контакт. Всички възникнали недоразумения и
проблеми да се решават от ръководителите на лагера.
6. Да не се доближават до обекти с високо електрическо напрежение.
7. Да не се надвесват от прозорци и тераси и да не прескачат от прозорец на прозорец
или от балкон на балкон.
8. Да не ходят самостоятелно на плаж и да не се къпят в морето или басейна без
надзор от ръководител или спасител на плажа.
9. Да не пушат и да не употребяват спиртни напитки и наркотици.
10. Да не излизат извън пределите на лагера
без знанието и разрешението на
ръководителите на групата.
11. Да не напускат лагера от 23:00 до 08:00 ч.
12. Да пазят чистота в стаите и на територията на лагера.
13. Да не палят огън.
14. Да не нанасят щети на базата (всяка щета се заплаща на място).
15. Да се отнасят толерантно,спортсменски и дружелюбно към останалите участници в
лагера, да си помагат взаимно, като момчетата се проявяват като кавалери спрямо
момичетата и по-възрастните.
16. Да се забавляват и прекарат приятно времето с другите момичета и момчета и
ръководителите си.
Тъй като е невъзможно да се предвиди евентуална опасна ситуация по време на лагера,
всички участници в лагера трябва да подхождат отговорно и разумно при всяка постъпка,
действие или движение.
При неспазване на правилника, ръководителите и инструкторите не носят отговорност за
участващите в лагера лица.

Директор на лагера:
Христо Дюлгеров (ръководител и главен организатор на лагера)

