Priedas Nr. 3
TAUTINĖS SKAUTŲ STOVYKLOS „LAUŽŲ KARTA“
Dalyvių saugos instruktažo lapas
2018-07-14–22, Rumšiškės, Lietuvos liaudies buities muziejus
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Instruktuojamo asmens

1. Vadovų teikiamų nurodymų įvykdymas
- be vadovų leidimo griežtai draudžiama atsiskirti
nuo grupės ar palikti stovyklos teritoriją.
2. Saugaus eismo taisyklių laikymasis
- eiti per gatvę tik perėjose, jeigu yra šviesoforas,
eiti galima tik degant žaliai šviesai;
- prieš einant per gatvę pasižiūrėti į abi puses;
- eiti per gatvę ramiai, negalima bėgti.
3. Elgesys transporto priemonėje
- išvykos metu laikytis savisaugos reikalavimų ir
vadovų nurodymų;
- transporto priemonėje elgtis kultūringai;
- griežtai draudžiama vartoti alkoholį, rūkyti ir
svaigintis kitomis priemonėmis;
- šiukšles mesti tik tam skirtose vietose;
- nerizikuoti savo sveikata ir gyvybe. Pajutus
sveikatos sutrikimą, nedelsiant informuoti
vadovą;
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- išlipti iš transporto priemonės galima tik jai
visiškai sustojus;
- išeiti į važiuojamąją dalį galima tik tada, kai yra
įsitikinta jog yra saugu ir tik vadovui leidus;
- kelionės metu draudžiama be reikalo trukdyti
vairuotoją ir blaškyti jo dėmesį;
- važiuojant draudžiama vaikščioti po transporto
priemonę.
4. Elgesys gamtoje
- žaibuojant griežtai draudžiama būti prie
vandens, aukštų medžių ir laukymėje;
- norint išvengti saulės smūgio, stovyklos
teritorijoje ir žygių metu būtina dėvėti galvos
apdangalą;
- lyjant lietui ir esant vėsesniam orui avėti
atitinkamą avalynę ir dėvėti striukę ar lietpaltį;
- degant laužui, laikytis saugaus atstumo ir
nežaisti su ugnimi;
- laužą kurti tik su pirštinėmis ir galvos apdangalu
ir ne arčiau kaip 50 m. nuo medžių;
- atliekas mesti į tam skirtas šiukšliadėžes.
5. Maudymosi taisyklių laikymasis
- maudomasi tik vadovui leidus ir jam stebint;
- vienu metu gali maudytis ne daugiau kaip 8
vaikai;
- maudytis tik tam skirtose vietose;

- maudymosi metu draudžiama be reikalo
šūkauti, nes šauksmas yra pagalbos prašymo
signalas.

6. Peilio naudojimas
- drožti nuo savęs, o ne į save;
- nenešioti atlenkto peilio rankoje;
- peilio briaunų nenaudoti vietoj plaktuko arba
perpjaunant lazdą, draudžiama kalti peilį kirviu,
plaktuku ar akmeniu.
7. Kirvio naudojimas
- kirvis nešamas tik nuleistoje rankoje;
- nesmulkinti malkų ant akmens;
- nenaudojamas kirvis turi būti laikomas dėkle.
8. Sportinių varžybų ir trasų metu įvertinti savo
galimybes ir nerizikuoti savo sveikata.

parašas

vadovo vardas, pavardė

