Правила поведінки у туристичному поході
 В усьому радитись з керівником групи
 Не створювати конфліктні моменти. Якщо щось не подобається – підійдіть до
старшого групи, він виправить ситуацію
 Поважати один одного, бути ввічливим, допомагати слабшим






Не смітити на території, не ламати скульптури
Використовувати для вогнища тількі сухі гілки
Не розводити зайві багаття, не залишати вогнище без догляду
Не користуватися вогненебезпечними предметами
Забороняється вживати алкогольні напої

 Забороняється відходити більше ніж на 200 метрів від місця розташування табору без
повідомлення керівників групи
 По одному без попередження не відходити від бази
 Всі повинні обмінятись номером телефону з керівником группи, щоб бути на зв’язку
 Не залишати без нагляду цінні речі, за цінні речі ми не несемо відповідальність
 Берегти особисте та групове спорядження
 Якщо міняємо місце перебування, збирати табір і переносити групове спорядження
разом
 Дотримуватись тиші після відбою
 Виконувати обов’язки чергових (приготування їжі, розпалювання багаття, збирання
хмизу, прибирання території)
 Мити після себе посуд
Вимоги до учасників
Учасники походу зобов’язані слухатися провідника, дотримуватися його рекомендацій.
Дотримуватися дисципліни і в жодному разі наодинці не залишати табір чи сходити з
маршруту.
Своїми діями не створювати та не провокувати виникнення ситуацій, що можуть бути
небезпечними для вас та учасників походу.
Заборонено фотографуватись та ходити по краю скельних обривів та водоспадів, купатися
наодинці, користуватися відкритим вогнем у наметі, пробувати незнайомі вам гриби чи
ягоди (вони можуть бути отруйними).
Під час грози забороняється користуватися мобільним телефоном, його краще вимкнути.
Будьте максимально обережними. Камені, вкриті мохом, корені та повалені дерева від роси
та дощу стають мокрими та слизькими. При необережному русі є вірогідність падіння та
отримання травми. Такі ділянки краще обходити стороною.
Негайно повідомляти провідника про погіршення самопочуття, отримання травми чи появуи
необхідності у незапланованому привалі.

В поході необхідно суворо дотримуватися санітарно-гігієнічних норм. Зазвичай вздовж
маршрутів немає стаціонарних туалетів, тому місце для таких потреб ми обираємо на
відстані від табору та джерел з питною водою.
Небезпечні дикі тварини досить рідко зустрічаються туристам. Проте якщо це трапилося,
головне не панікувати та різкими рухами не провокувати лісового мешканця. З отруйних
змій водиться тільки гадюка звичайна, яка також тримається подалі від людини і ніколи не
атакує першою, тож головне – добре дивитися під ноги. А при зустрічі з нею не робіть різких
рухів і ні в якому разі не дражніть змію, інакше накличете біду.
Всім учасникам походу необхідно дотримуватися правил протипожежної безпеки, не
смітити, не зрубувати живі дерева, берегти природу та історико-культурні пам’ятки. Не
зривати без потреби квіти та не ламати гілки дерев. Не залишати за собою автографів на
кшталт «Тут був …!».
У населених пунктах поводити себе коректно та з повагою відноситися до місцевих жителів.
Керівник групи залишає за собою право вносити корективи у програму туру чи змінити
лінію маршруту у разі непередбачуваних обставин. До таких відносимо: погіршення
погодних умов, фізична втома чи погане самопочуття учасників групи тощо.

