„ПРИСТА РЪН“ – Дунавски маратон
15 МАРТ 2020 г.
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ
Долуподписаният…………………………………………………………………………………,
От град……………………, тел ……………………..,
участник в бягане „Приста рън“ за 2020 г.
ДЕКЛАРИРАМ собственоръчно, че:
1. Участието ми е доброволно.
2. Осъзнавам, че участието ми в това бягане може да има потенциална опасност за здравето и
живота ми, сериозни наранявания и имуществени щети. Основните рискове могат да бъдат
причинени от терена, случайни предмети, личното ми физическо състояние, метеорологичните
условия, зрители, автомобилен трафик. С настоящата декларация доказвам, че съм запознат/
а и съгласен/а с рисковете, които поемам с участието ми в проявата.
3. Декларирам, че съм физически здрав/а, че притежавам необходимите умения, за да участвам
в спортната проява и че действията ми не са противопоказни на лекарско предписание.
4. Съгласен/а съм тази Декларация да бъде използвана от организаторите за освобождаването
им от отговорност във всички случаи на предявени към тях искове, като се ангажирам от мое
име и от името на мои роднини, наследници, колеги и други лица.
5. Декларирам, че по време на участието ми в спортната проява, ще се движа единствено по
предоставен ми маршрут – по обозначените пътеки, пътища, поляни и асфалтова мрежа на
трасето на проявата. Движейки се по асфалтовата пътна мрежа, съм част от пътното
движение и ще спазвам правилата за движение, съгласно Закона за движение по пътищата
(ЗДП). Ако служители от Пътна полиция регистрират неспазване на правилата за движение, а
съдиите регистрират движение извън този маршрут или каквото и да е друго мое нарушение
във връзка със ЗДП– ще понеса съответната санкция за своите действия.
6. С настоящата декларация давам съгласието си да получа при необходимост медицинска
помощ при нараняване, травма или болест по време на проявата и съм наясно, че тези
дейности се заплащат. Декларацията за освобождаване от отговорност се прилага в
границите на законовите разпоредби на Република България.
7. Декларирам , че съм прочел/а , разбирам и съм съгласен/а с правилата за участие в бягане
„Приста рън“ за 2020 г.
Име, презиме, фамилия: ...............................................................................................................................
Дата: ............................................

Подпис: ......................................

Заб-1: Ако нямате навършени 18 години трябва да представите декларация и от вашия родител или
настойник.
РОДИТЕЛ ИЛИ НАСТОЙНИК НА НЕПЪЛНОЛЕТЕН (под 18 годишна възраст): Долуподписаният
родител/настойник, заявявам, че, в качеството си на такъв съм съгласен да освободя Организаторите
от всякаква отговорност, искове, имуществени и неимуществени щети, които могат да бъдат
предявявани към тях. Освобождава от отговорност Организаторите от името на непълнолетния и
родителя/настойника, като съм запознат/а , че участието бегача е на доброволен принцип.
Име, презиме, фамилия на родител или настойник:
.............................................................................................................
телефон: ……………………..Подпис:.................................................
Заб-2: Декларацията се попълва собственоръчно, задължително на ръка!
Заб-3: Моля, изтеглете декларацията от сайта, попълнете и представете на организаторите при
своята регистрация в секретариата в деня или в предходния ден на проявата.

