Правила поведінки студентів при переїздах до місця навчання
(проходження практики)
1.Загальні положення
1.1. Під час слідування до місця навчання (проходження практики)
дотримуватися правил дорожнього руху, не виходити на проїжджу частину;
1.2. Без дозволу керівника групи не залишати місця перебування;
1.3. В разі поганого самопочуття негайно повідомити керівника групи;
1.4.

Дотримуватися

правил

пристойної

поведшки

та

виконувати

розпорядження кер1вника групи;
1.5.

Не

торкатися

незнайомих

предметів,

яю

можуть

бути

вибухонебезпечними;
1.6 . Дотримув·атись законодавства України;
1.7. Дотримуватись правил перетину кордону.
2. Правила поведінки на вокзалах, платформах та в пасажирських
спорудах
2.1. На платформах та в приміщеннях вокзалу забороняється:
- смітити, кидати та залишати будь-які предмети на дороз1, платформі,
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- пошкоджувати чи забруднювати майно вокзалу;
- розпивати спиртні напої, палити у невстановлених місцях;

.

.

- створювати перешкоди пращвникам вокзалу в проведеню контролю за
дотриманням Правил та виконанні ними службових обов' язків;
- купувати квитки з рук;
- підходити ближче ніж на 0,5 метра до краю платформи після оголошення
про прибуття автобуса до його повної зупинки;
- залишати особисті речі без догляду.
З. Правила проїзду
3.1. Для проїзду у автобусах будь-якої категорії студент повинен мати
відповідні документи на право проїзду та пред'являти їх перед посадкою в
автобус водієві або особі, яка контролює вхід до салона автобуса. Студент

повинен зберігати проїзний квиток протягом усієї поїздки та пред'являти його на
вимогу осіб, які здійснюють контроль.
3.2. Студентам забороняється:
- знаходитися у автобусі без документів які надають право проїзду;
- заходити і виходити з автобуса до повного його зупинення;
- розпивати спиртні напої у невстановлених місцях, порушувати спокій
1нших пасажир1в;
- перебувати у стаю наркотичного чи алкогольного сп'яніння, в
забрудненому одязі;
- палити у невстановлених місцях та застосовувати відкритий вогонь;
- смітити в салоні, кидати через вікно сміття та інші предмети;
- забруднювати салон, пошкоджувати внутрішнє обладнання;
- залишати ручну поклажу та власні речі без догляду. У разі виявлення
пропажі речей студент повинен негайно сповістити про це водієві автобуса та
кершнику групи;
- створювати перешкоди для роботи або не виконувати вимоги вод1я
автобуса, поліцейських, працівників митного, прикордонного контролю.
4. Правила безпеки
4.1. Заходити і виходити з автобуса дозволяється тшьки шсля повного

зупинення автобуса.
4.2. Студентам забороняється:
- Проїжджати на дахах, підніжках автобуса;
- Висуватися з вікон і дверей під час руху та викидати сторонні предмети
(пляшки, пакети тощо) з вікон і дверей;
- Стояти на підніжках автобуса, самостійно відчиняти двері під час руху та
на стоянці, затримувати автоматичні двері під час їх зачинення та відчинення;
- Знаходитись в автобусі у нетверезому стані;
- Проводити на пасажирських платформах рухомі ігри;
- Палити у салоні автобуса, а також у непередбачених для паління місцях;
- Бігти по платформі поруч із автобусом, що прибуває або відходить;
- Підходити до автобуса до повного зупинення;
. - Без потреби самовільно зупиняти автобус;
- Розміщувати ручну поклажу в коридорі салону;

- Забруднювати, засмічувати підлогу та сидіння автобуса;
- Демонтувати обладнання автобуса, псувати оббивку диванів та сидінь.
5. Відповідальність
5.1. За невиконання або неналежне виконання Правил учасники несуть

відповідальність згідно з чинним законодавством України.
5.2. За недотримання правили персональну відповідальність несуть.
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