ДЕКЛАРАЦИЯ
от .................................................................................................................................................
(трите имена)
Дата на раждане: ............................. тел.: ................................ email: ........................................
ДЕКЛАРИРАМ:
● Запознат(а) съм с условията за провеждане на “Разходки сОбективи” (дати, място, цели,
уточнения) и ги приемам.
● Участвам в събитието доброволно и осъзнавам, че то носи потенциални рискове от
наранявания, травми, инвалидност или смърт, причинени от, но не само, терена,
случайни предмети, личното ми физическо състояние, метеорологични условия,
автомобилен трафик и други. С настоящата декларация доказвам, че съм запознат(а) с
рисковете, които поемам при участието ми.
● Съгласен(на) съм настоящата декларация за освобождаване от отговорност да бъде
използвана от организаторите на събитието и декларирам, че нося отговорност за
действията си по време на протичането му.
● Декларирам, че съм физически здрав(а) и че няма да извършвам действия,
противопоказни на лекарско предписание.
● Заявявам, че:
○ се ангажирам от мое име, от името на мои роднини, наследници и други, да бъдат
освободени от отговорност организатори, спонсори, други участници в събитието
за смъртта ми, за инвалидност, за физически травми, за материални щети, за
кражба на имущество и други нещастия, които могат да ме сполетят при участие в
събитието.
○ в случай на сериозни физически наранявания, травми, или други усложнения,
възникнали по време на събитието, ще използвам обичайните медицински услуги
като “Спешна помощ” и съм съгласен(на) да заплатя разходите за оказаната
медицинска помощ, ако възникнат такива; че и няма в последствие да
претендирам за възстановяване на претърпените разходи от организаторите
и/или спонсорите на събитието; както и че давам съгласието си да получа
медицинска помощ при нараняване, травма или болест по време на участието ми
в събитието и да бъда транспортиран(а) от оторизирани медицински екипи;
наясно съм, че част от рисковете могат да бъдат застраховани.
○ съм наясно, че събитието се провежда на място със свободен достъп за граждани
и МПС и ще спазвам правилата за движение по пътищата, обществения ред и
чистотата.
● Съгласен(на) съм да бъда фотографиран(а) и/ли заснет(а) като участник в събитието и
направените снимки и/ли видео да бъдат използвани за популяризиране на събитието,
без да бъдат използвани по начин, който ме злепоставя, в аудио, видео, печатни и
интернет материали, за което организаторите не ми дължат заплащане.
● Прочел(а) съм и разбирам съдържанието на настоящата декларация и полагам
доброволно подписа си:
Подпис: …...........................

Дата: …...........................

