ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ
Долуподписаният/ата,
…………………………………….………………………………………,ЕГН ............................... ,
телефон: ………………………….; телефон за връзка с близък: .......................................... ;
по повод участието ми в състезание Aкватлон Бургас, организирано от Сдружение
„БЪЛГАРСКААСОЦИАЦИЯПОТРИАТЛОН“,ЕИК205929733,което ще се проведе на
25-ти и 26-ти юни в гр. Бургас,
с настоящата ДЕКЛАРИРАМ, следното:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

Към датата на провеждане на Състезанието имам навършени 18години;
Запознат/а съм с целите на провеждане на Състезанието и доброволно се съгласявам
да взема участие внего;
Осъзнавам, че участието ми в Състезанието носи рискове и опасности за здравето ми,
като се съгласявам да участвам на свой собственриск;
Преминал/а съм инструктаж от Организаторите относно провеждането на
Състезанието и съм запознат с рисковете и опасностите за здравето ми, които могат
да възникнат при участиетоми;
Запознат/а съм с условията и правилата, при които ще се проведе състезанието,
както и с изискванията за безопасността ми като състезател и се задължавам да
спазвам същите при участието ми в Състезанието, като по време на състезанието ще
нося със себе си задължителната екипировка, изискана отОрганизаторите.
Ще приемам без възражения всяко решение на съдиите и Организаторите и ще спазвам
стриктно указанията им по време наСъстезанието;
Няма да употребявам неразрешени стимуланти, алкохол, наркотични вещества,
психоактивни вещества и/или лекарствени продукти, които могат да имат влияние
върху физическото и/или психическото ми състояние преди и по време на
Състезанието, както и няма да бъда под въздействието на такива вещества преди и
по време наСъстезанието;
Задължавам се при поискване от Организаторите да се подложа на тест за наличие на
упойващи вещества в организма ми, включително посочените в т.7;
Съгласявам се евентуалният ми отказ от тест по т. 8, да се счита за доказателство
за наличие на упойващи вещества в организма ми, като в този случай Организаторът
има право да ме отстрани отучастие.
През настоящата година съм преминал задължителни начални и периодични
медицински прегледи, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 22.11.2019 г. за
условията и реда за извършване на медицинските прегледи на лица, осъществяващи
тренировъчна и състезателна дейност, като участвам в Състезанието по свое
желание и на моя собственаотговорност;
Физически и психически съм здрав, като участието ми в Състезанието не е
противопоказно и не е в нарушение на лекарски предписания изабрани;
Здравословното, физическото и спортно-техническото ми състояние отговарят на
трудността на маршрута и позволяват да участвам вСъстезанието;
Не страдам от болести, касаещи сърдечно-съдовата система, психомоториката на
организма, както и от високо кръвно налягане, очно налягане или други тежки
заболявания.
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14. Единствено аз нося отговорност за действията си, за живота и здравето си, както и
за причинените от мен вреди преди и по време наСъстезанието;
15. Съгласен/а съм, по повод участието ми в Състезанието, да бъда застрахован от
Организатора срещу злополука, включително с груповазастраховка;
16. Съгласен/а съм да получи медицинска помощ при нараняване, травма или болест по
време на участието ми в Състезанието, както и да бъда транспортиран от
медицински екипи, ако това се наложи, и съм наясно, че за част от тези дейности
може да се наложи дазаплатя.
17. С настоящата декларация давам съгласието организаторите, спонсорите, зрителите
и другите участници в Състезанието да бъдат освободени от отговорност за
смъртта ми, за инвалидност, за физически травми, за материални щети, за кражба на
имущество и/или други нещастия, които могат да ми се случат по време на
Състезанието или на път към мястото на провеждане на Състезанието, като
доброволно поемам тези рискове, и се отказвам от правото си да предявявам пред съд
или пред друга институция, по какъвто и да е начин, каквито и да е имуществени и
неимуществени претенции срещутях.
18. Единствено аз нося отговорност за причинените от мен вреди на трети лица по време
наСъстезанието;
19. Единствено аз нося отговорност за причинените вреди върху предоставените ми от
Организаторите вещи, включително отговорност за тяхнотопогиване;
20. Ще възстановя за своя сметка всички причинени от мен вреди преди, по време на и след
Състезанието, на трети лица и/или наОрганизаторите;
21. Длъжен/а съм да върна на Организаторите всички предоставени ми вещи, по повод
участието ми, в срок до 2 часа след края на Състезанието, като в противен случай ще
отговарям за обсебване на чуждавещ;
22. Прочел/а съм всички точки от настоящата Декларация и разбирам съдържанието на
същата;
23. Давам своето изрично съгласие личните ми данни, да бъдат събирани, обработвани,
организирани, съхранявани, употребявани и/или предоставяни на трети лица в
съответствие с разпоредбите и при спазване на изискванията на Регламент ЕС
2016/679 и на Закона за защита на личните данни, доколкото това е необходимо във
връзка с участието ми вСъстезанието.
Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося наказателна отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: …………………
Участник-Декларатор: ……………………..
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