
ДЕКЛАРАЦИЯ 
OT РОДИТЕЛ ИЛИ ПОПЕЧЕТИЛ НА НЕПЪЛНОЛЕТЕН 

(до 18 годишна възраст) 

Подписаният, ….................................................................................................................................................................................. 

Адрес: …................................................................................................................................., Tел: …................................................. 

в качеството си на РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК/ПОПЕЧИТЕЛ /ненужното се задрасква/ 

на …............................................................................................................................................................................................................. 

ДЕКЛАРИРАМ: 

Съгласен/на съм …............................................................................................................................................................................. 

(наричан от тук насетне Участника) да участва в спортното състезание/събитие 

„Маратон Плевен“, което ще се проведе на 21.05.2023 г., организирано от „Айс-Оупън“ 

ЕООД и Община Плевен. 

Запознат/а съм с рисковете, които …................................................................................................................................. 

поема при участието си в спортното събитие/състезание като състезател, а именно 

потенциални рискове от сериозни наранявания, травми, инвалидност или смърт, 

причинени от, но не само, падане на или от терена и/или изградени трасета, случайни 

предмети (падащи, намиращи се и/или хвърлени) на трасето, оборудване, екипировка, 

както и рисковете в резултат на лично физическо състояние на Участника, 

метереологичните условия и други. 

В качеството ми на родител/настойник/попечител на 

........................................................................................................................................................................................................................  
декларирам, че същият/та е  преминал/а медицински преглед за общо физическо здраве 

през седмицата предхождаща Събитието, и има потвърждение от личния си лекар, че е 

в състояние да участва в него на посочената дистанция от ......................................... без риск за 

здравето. 

В качеството ми на родител/настойник/попечител на 

........................................................................................................................................................................................................................  
декларирам, че нося отговорност за действията на Участника по време на Събитието. 



В качеството ми на родител/настойник/попечител на 

........................................................................................................................................................................................................................  
декларирам, че  няма да извършвам правни или фактически действия, с които да се 

претендират обезщетения от Организаторите на Събитието за претърпените от 

Участника евентуални вреди по време на или след участието му в Събитието, 

включително, но не само, за претърпени физически наранявания, травми, инвалидност 

или смърт в резултат от участието в Събитието 

В качеството ми на родител/настойник/попечител на 

........................................................................................................................................................................................................................  
декларирам, че в случай на физически наранявания на Участника, травми или други 

усложнения, възникнали по време на събитието, ще използвам обичайните медицински 

услуги като „Спешна помощ” и/или присъстващи други оторизирани медицински екипи, 

като ще заплатя разходите за оказаната медицинска помощ, ако възникнат такива, а 

впоследствие няма да претендирам за възстановяване на претърпените разходи от 

организаторите и/или спонсорите на Събитието. 

Декларирам, че разбирам и осъзнавам, че Събитието се провежда на място със свободен 

достъп за граждани и МПС и отговарям Участникът да спазва правилата за движение по 

пътищата, обществения ред и чистотата  по трасето извън  и вътре в  града. 

Декларирам, че се съгласявам по време на Събитието, Организаторите да имат право да 

правят снимки, да заснемат и правят аудио и видео-записи, както и да създават всякакви 

други комуникационни материали („Материалите“), които включват изображението 

и/или гласа на Участника, както и да използват по всякакъв начин Материалите 

включително като дават на трети лица права за използване на Материалите. 

Дата: ….................................. ДЕКЛАРАТОР: …......................................................................................................

(име и подпис) 




