ПРАВИЛНИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КУРС "ПЕЩЕРНЯК"
I.УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ
1.Курсове "ПЕЩЕРНЯК" се организират от всички пещерни
клубове в страната при следните
условия:
1.1.Заниманията се водят от правоспособни инструктори.
1.2.Осигурени са необходимите екипировка и съоръжения.
1.3.Кандидатите отговарят на предявените към тях условия.
1.4.Участниците в курса са застраховани за времето на курса.
1.4.1. Застраховка , със застрахователно покритие по преценка на обучаемият или организиратора
на обучението.
II.УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
2. Участници в курса "Пещерняк " могат да бъдат физически и психически здрави лица над 16
годишна възраст . Участието на непълнолетни лица става само след изрично писмено съгласие на
неговите родители или попечители.
2.1 За участие в курса кандидатстване представят следните документи: лична карта, писмено
съгласие на родителя или попечителя, медицинско свидетелство,
2.2. Внасяне на определената такса за участие в курса , ако организаторите са определили такава.
III. МЕТОДИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
3. Курса са провежда в съответствие с приетата програма за обучение "ПЕЩЕРНЯК". Към нея
организаторите могат да включват допълнителен
лекционен материал и практически
занимания.
3.1. Практическите занимания се провеждат в съответствие с правилата за
безопасност
съдържащи се в Инструкцията за организиране и провеждане на прониквания в пещери и
пропасти.
3. 2 Съотношението между курсисти и инструктори по време на практическите занимания е 5 : 1.
3.3. Заниманията целят създаването на обща представа за спелеологията, умения за проникване в
пещери и пропасти и тяхното картиране.
3.4. Не се препоръчва воденето на първоначалните практически занимания да бъде на външни
отвеси по-високи от 15 метра.
IV. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КУРСА
4. След преминаване на програмния материал, курсистите полагат теоретически и практически
изпити.
4.1. Оценяването на теоретическите знания се извършва в с унифициран тест и препитване. За
определяне на нивото на знанията и практическите умения се изхожда от изискванията на които
трябва да отговаря завършилият курса "Пещерняк".
4.2. Курсистите получили оценка 2 по шестобална скала не се считат за завършили.
4.3. За провеждането на изпита се съставя протокол, един екземпляр от който се изпраща в БФСп.
4.4. Всички завършили курсисти получават от организаторите удостоверение и
значка
"Пещерняк".
4.5. Завършилите курса "Пещерняк" придобиват право да практикуват спелеология при
условията на Инструкцията за организиране и провеждане на прониквания в пещери и пропасти.
4.6. Имената на завършилите курсисти и номерата на раздадените удостоверения се
водят на
отчет от клуба организатор.
4.7. Изпитите се считат за валидни ако на тях е присъствал упълномощен представител на БФС с
инструкторско звание.
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