Етичен кодекс на Туристическо дружество
„Осогово“ град Кюстендил
І. Общи положения
1. Туристическо дружество „Осогово град Кюстендил развива своята дейност,
спазвайки българското заканодателство и възприетите норми за поведение.
2. Този кодекс определя правилата за поведение на членовете на Туристическо
дружество „Осогово“. Кодексът има за цел да създаде условия за добро
отношение между отделните членове на Дружеството, повишаване и издигане на
престижа на дружеството и туристическото движение като цяло.
Туристът се ръководи и спазва следните основни принципи:
1.законност;
2.лоялност;
3.честност;
4.безпристрастност;
5.политическа неутралност;
6.отговорност
3. Дружеството е самостоятелна, независима, доброволна, неполитическа,
обществена организация за спортно
туристическа, културна, родолюбива, природолюбива и екологична дейност,
приемник на основаното през 1914г. в гр. Кюстендил младежко туристическо
движение и е член на Българския туристически съюз, като признава и приема
неговия устав.
4.Членският внос се заплаща чрез закупуване на марка на БТС, която трябва да
носи върху себе си печат на ТД „Осогово“ и подпис на Председателя на
Дружеството. Освен закупуване на марката члена на Дружеството заплаща и
определения членски внос от УС за съответната година.
5. Целта на Етичния кодекс е да насърчава и развива идеалните цели на
сдружението чрез
съблюдаването на високи етични норми в организацията, признаване значимостта
на всеки положен общополезен труд.

Да утвърждава доброто име и авторитета на Дружеството като цяло. Извън
заседанията на УС и ОС членовете на Сдружението не изнасят информация, с
която може да се злоупотреби в ущърб на интересите на членовете на
Сдружението и на Сдружението ката цяло.
6. Всеки член на Дружеството е длъжен да спазва разпоредбите на този кодекс.
II. Организационни принципи и норми на поведение
1. Възникналите проблеми и трудности в Туристическо дружество „Осогово“ град
Кюстендил се обсъждат вътре в него, като се уведоми, Управителния съвет.
Членовете на ТД „Осогово“ могат да сигнализират за констатирано от тях неетично
поведение писмено в офиса на сдружението.
2. Членуващите в Туристическо дружество „Осогово“ град Кюстендил запазват своя
та идентичност, но когато говорят от името на сдружението се стремят да изказват
само и единствено общите постижения и послания.
3. Приемат се предложения, мнения и препоръки към дейността, управлението и
ефективността на сдружението, както и критични бележки по отношение на
дейността му.
Всичко това е необходимо да се извършва по подобаващ начин, без да се
нарушава достойнството, авторитета и усърдието на отделните хора и членуващи
в сдружението.
4. Да зачитаме, уважаваме и работим с хора и общности независимо от техния
етнос, раса, вярвания, пол, убеждения, сексуална ориентация и други различия, с
цел избягване на всякакви форми на дискриминация.
5. При изразяване на мнения и впечатления в социалните мрежи, даване на
интервюта, следва ясно, изрично и категорично да се декларира, че се касае за
лично мнение, становище, впечатление, които по никакъв повод не обвързват
официалната позиция на ръководството на дружеството.
6. Подходът към всички институции и организации, следва да бъде конструктивен и
в рамките на добрия тон.
7. При възникнали проблеми и противоречия, членовете на дружеството
информират УС по надлежния ред.
8. При осъществяване на отношенията си с представители на други сдружения,
организации, фондации и други, членовете на Дружеството не допускат личните
политически пристрастия да им влияят.
9. Членовете на Дружеството се отнасят помежду си по начин, който не накърнява
достойнството им, не причинява конфликти и не нарушава техните права и законни
интереси.
10. По време на поход или други мероприятия, туристът избягва поведение,
несъвместимо с добрите нрави. Туристът се стреми да избягва в поведението

си конфликтни ситуации, а при възникването им, цели да ги преустанови, като
запази спокойствие и контролира поведението си.
11. Туристът не бива да участва в прояви, с които би могъл да накърни престижа на
Дружеството.
12. При осъществяването на действия, несъвместими с поведението по този
кодекс, УС на дружеството взема решение туристът да не бъде допускан до
проявите, като следва да прекрати членството си в Дружеството.
15. Всеки участник в проявите на Дружеството е длъжен да спазва указанията на
организаторите и на водача! При фосмажорни обстоятелства те имат право да
променят или отметят обявената програма.
III. Основни принципи и правила при пребиваване в природата и в защитени т
еритории
1.Да не замърсяваме природата. Освен от уважение и любов планината не се
нуждае от нищо друго, което носите със себе си.
2. Да се стремим да не нараняваме природата и да не смущаваме нейните обитате
ли.
3. Да се стремим да се придържаме към установените пътеки утъпкването
уврежда растителния и животински свят и трайно разрушава почвената структура.
4. Да не се берат растения, за които не се знае дали са защитен вид.
5. Да учим децата да уважават природата и да спазват общоприетата култура на по
ведение в планината.
НЕДОПУСТИМО Е:
1. Маркирането на маршрути и пътеки с бои, спрейове и други, поставянето на
указателни стрелки и табели се извършват единствено от органите, определени
със закон. Туристите могат да
изграждат само каменни пирамиди или да укрепват вече
направени такива.
2. Паленето на огън на открито извън обозначените и
обезопасените за целта места в защитените територии.
3. Оставянето на огъня без наблюдение и напускане на мястото, преди той да бъде
изгасен.
4.Изхвърлянето в огъня на лесно запалими изкуствени
материи ипластмаси, масла и друг вид запалими течности, вредни за околната сре
да и водите.
5. Използването на запалимо оборудване и материали –

сигнални ракети, димки, пиратки, запалителни или трасиращи боеприпаси, взривни
вещества и други при бивакуване.
6. Изхвърлянето на отпадъци, както и на други замърсяващи и увреждащи
вещества, и материали в природата.
7. Създаване на ситуации и предпоставки за нараняване и/или увреждане на
представители на дивата флора и фауна, и екосистеми по време на пребиваване в
природата.
8. Разрушаване или създаване на предпоставки за унищожаване на естествени
природни
местообитания.
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