INSTRUKCIJAS NEPILNGADĪGO AIZBILDŅIEM / INDIVIDUĀLIE CEĻOJUMI
Esiet sveicināti uz Tallink kuģa! Turpmāk tekstā izklāstītā instrukcija ir paredzēta, lai nodrošinātu kārtību uz kuģa un
drošu ceļojumu. Lūdzam Jūs rūpīgi izlasīt šo instrukciju pirms ceļojuma uzsākšanas!
Ir svarīgi nodrošināt, ka aizbildnis un jaunieši (līdz 17 gadiem ieskaitot) (turpmāk tekstā - jaunieši) ir
personīgi pazīstami. Aizbildņa pienākumu veikšana ir ne tikai formalitāte, bet arī atbildīgs uzdevums.
Jau iepriekš pateicamies Jums par sadarbību un instrukcijas ievērošanu, kas nodrošinās mums visiem
patīkamu ceļojumu!
Aizbildnim tiek izvirzītas un noteiktas šādas prasības un pienākumi:
• Aizbildnis ir sasniedzis 25 gadu vecumu;
• Aizbildnis rūpējas par jauniešiem visa ceļojuma laikā;
• Aizbildnis rūpējas par to, lai jaunieši ievērotu drošības noteikumus un kuģa kapteiņa rīkojumus;
• Aizbildnis uz kuģa uzkāpj reizē ar jauniešiem;
• Aizbildnis pārliecinās par to, ka jaunieši uz kuģa neuznes alkoholiskos dzērienus, CD atskaņotājus vai
izsmidzināmās krāsas baloniņus;
• Aizbildnis izlasa kuģa drošības noteikumus un ir atbildīgs par to, lai ar drošības noteikumiem iepazīstas
arī jaunieši;
• Aizbildnis uzrauga jauniešu uzvedību uz kuģa un nepieciešamības gadījumā novērš nekārtības;
• Aizbildnis nepieciešamības gadījumā dodas uz kuģa informācijas centru (darbojas visu diennakti) un
sazinās ar kuģa drošības dienestu;
• Aizbildnis rūpējas par to, lai jauniešu aktivitātes un izklaides netraucētu citus pasažierus;
• Aizbildnis rūpējas par to, lai jaunieši kajīšu zonā pēc plkst. 23:00 ievērotu klusumu un netraucētu
citus pasažierus;
• Aizbildnim jebkādos apstākļos jārīkojas atbilstoši jauniešu, citu pasažieru un pārvadātāja interesēm;
• Aizbildnis rūpējas par to, lai jaunieši nelietotu alkoholiskos dzērienus;
• Par alkoholisko dzērienu iegādi un izsniegšanu jauniešiem tiek piemērots sods;
• Aizbildnis informē jauniešus par atbildību, kas iestājas, nodarot kaitējumu citām pusēm un traucējot
citus pasažierus;
• Lūdzam ievērot, ka jauniešu vai aizbildņa neatbilstošas un kaitnieciskas uzvedības gadījumā
pārvadātajam ir tiesības tos izsēdināt no kuģa tuvākajā ostā.
Ar šo es apliecinu, ka esmu iepazinies un ievērošu Tallink aizbildņiem paredzēto instrukciju:
Vieta un datums
Jauniešu aizbildņa kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs)
Jauniešu aizbildņa kajītes numurs
Aizbildņa paraksts

Ar šo es uzņemos atbildību par zemāk norādītajiem jauniešiem:
Aizbildnis var uzņemties atbildību par ne vairāk kā diviem jauniešiem.
Norādiet aizbildniecībā esošo personu vārdu, uzvārdu un kajītes numuru (kajītes numuri tiek norādīti
izbraukšanas dienā ostā). Lūdzam rakstīt salasāmi!
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