ПРАВИЛНИК
за дейността
на лятна школа по науките за Космоса и Земята
„Проф. Марин Бъчеваров“
1. Общи положения.
1.1 Правилникът урежда задълженията, изискванията, и отношенията в процеса
на обучение, възпитание, социализация при пълно зачитане и уважаване на човешките
права.
1.2 Правилникът е задължителен за всички лица, намиращи се на територията на
школата, като писмено декларират, че ще го спазват.
1.3 Школата се провежда на книжовен български език.
1.4 Всички лица са длъжни да опазват и поддържат материално-техническата база
на територията на школата в добро състояние и при пълно спазване на санитарнохигиенните и противопожарни норми.
1.5 Не се допускат външни лица на територията на школата.
1.6 Предоставената техника и софтуер на участниците се използва само за
образователни цели, като на всички участници трябва да се предостави равен достъп.
1.7 Не се разрешава на участниците със своето държание да възпрепятстват
нормалното протичане на обучителната дейност.
2. Общи правила
2.1 Не се допуска налагането на религиозни и идеологически доктрини, както и
организирането на религиозна, етническа или политическа дейност, пораждаща
дискриминация на основата на пол, народност, религия и др.
2.2 Забранява се надвесването от прозорци, балкони и др., както и катеренето по
дървета, сгради и др.
2.3 Не се допуска напускането на територията на школата от участниците през
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нощта.
2.4 На участниците се забранява тютюнопушенето и употребата на алкохол и
наркотични вещества на територията на школата както и по време на обучителната
дейност.
2.5 Забранява се внасянето на оръжия и други предмети, които са източник на
повишена опасност.
2.6 Не се допуска използването на мобилни телефони или друга подобна техника
по време на обучителната дейност, освен, ако не е дадено разрешение от съответния
служител/и ръководещ/и дейността.
2.7 Участниците трябва да са подходящо облечени и екипирани съобразно
метеорологичните условия.
2.8 Участниците или техните родители (настойници) трябва да информират
отговорните лица за медикаментите, които носят (инхалатори, противоепилиптични
медикаменти и т.н.) и както и за наличието на алергенни реакции към определен вид
храни и дразнители.
3. Заключителни разпоредби
3.1 В края на обучението на всички участници се издава сертификат,
удостоверяващ участието им в школата.
3.2 При установена повреда на използваната материално-техническа база по вина
на участник в школата, повредата трябва да бъде отстранена в най-кратки срокове за
сметка на участника (родител/настойник/попечител/лице, което полага грижи за
детето).
3.2 При нарушаване на установените правила на участниците може да бъде и
наложена мярка отстраняване от школата без възстановяване на заплатената такса.
Напускането на школата при отстраняване става за сметка на нарушителя.

Правилникът е обсъден и приет единодушно на катедрен съвет на катедра
„Астрономия“ (протокол №5/11.05.2022 г.)

+

+
@

+

+
@

