
                                                                    
                                                     

ДЕКЛАРАЦИЯ 
за осбождаване от отговорност  

(лица навършили 18 години) 

 

 От отбора на  ...............................................................................................................  
Дата: ...................... Град: ......................  
 

Д Е К Л А Р И Р А МЕ, ЧЕ:  
1. Сме запознати с условията и регламента на спортното състезание, наречено Витоша къп – 
Железница 2020.  
2. Участваме във Витоша къп – Железница 2020 доброволно и осъзнаваме, че това спортно 
събитие/състезание носи потенциални рискове от сериозни наранявания, причинени от, но не 
само, падане и/или от терена, изградени трасета, случайни предмети (падащи, намиращи се 
и/или хвърлени) на терена, оборудване, екипировка, личното ми физическо състояние, 
метереологични условия и други.  
3. С подписването на настоящата декларация заявявам, че:  
3.1 сме физически здрави и отговаряме на условията за участие в състезанието, както и 
 че не извършваме действия, противопоказни на лекарско предписание;  
3.2 няма да извършваме правни действия, с които да претендирам да ми бъдат изплатени 
обезщетения от организаторите и/или спонсорите на състезанието/събитието за претърпените 
от мен вреди по време на състезанието/събитието, както и при поява на проблеми в 
здравословното ни състояние, настъпили след участието ни в състезанието/събитието.  
3.3 трети заинтересовани лица (родители, наследници и други) няма да извършват правни 
действия, с които да търсят отговорност от организатори и/или спонсори на 
състезанието/събитието за претърпени от нас физически травми и/или настъпили усложнения 
и други в резултат от участието ни състезанието/събитието.  
3.4 даваме съгласието си да получа медицинска помощ при нараняване,  
травма или болест по време на състезанието/събитието.  
 

Прочели сме и разбираме съдържанието на настоящата Декларация и 
полагаме доброволно подписа си: 

Подпис на всички играчи от отбора:  
 
1. ................................................................................................…………………………………….Подпис...............  
/име, презиме, фамилия/  
 
2. .....................................................................................................................................Подпис...............  
/име, презиме, фамилия/  



                      
 
3. ................................................................................................…………………………………….Подпис...............  
/име, презиме, фамилия/  
 
4. .....................................................................................................................................Подпис...............  
/име, презиме, фамилия/  
 
5. ................................................................................................…………………………………….Подпис...............  
/име, презиме, фамилия/  
 
6. .....................................................................................................................................Подпис...............  
/име, презиме, фамилия/  
 
7. ................................................................................................…………………………………….Подпис...............  
/име, презиме, фамилия/  
 
8. .....................................................................................................................................Подпис...............  
/име, презиме, фамилия/  
 
9. ................................................................................................…………………………………….Подпис...............  
/име, презиме, фамилия/  
 
10. .....................................................................................................................................Подпис...............  
/име, презиме, фамилия/  
 
11................................................................................................………………………………………Подпис...............  
/име, презиме, фамилия/  
 
12. .....................................................................................................................................Подпис...............  
/име, презиме, фамилия/  
 
13. ................................................................................................…………………………………….Подпис...............  
/име, презиме, фамилия/  
 
14. .....................................................................................................................................Подпис...............  
/име, презиме, фамилия/  
 
15. ................................................................................................…………………………………….Подпис...............  
/име, презиме, фамилия/  
 
16. .....................................................................................................................................Подпис...............  
/име, презиме, фамилия/  
 
17. ................................................................................................…………………………………….Подпис...............  
/име, презиме, фамилия/  
 
18. .....................................................................................................................................Подпис...............  
/име, презиме, фамилия/  
 
 



                                
 
 
 
 
19. .....................................................................................................................................Подпис...............  
/име, презиме, фамилия/  
 
20. ................................................................................................…………………………………….Подпис...............  
/име, презиме, фамилия/  
 
21. .....................................................................................................................................Подпис...............  
/име, презиме, фамилия/  
 
22. ................................................................................................…………………………………….Подпис...............  
/име, презиме, фамилия/  
 
23. .....................................................................................................................................Подпис...............  
/име, презиме, фамилия/  
 
24. ................................................................................................…………………………………….Подпис...............  
/име, презиме, фамилия/  
 
25. .....................................................................................................................................Подпис...............  
/име, презиме, фамилия/  
 
26. ................................................................................................…………………………………….Подпис...............  
/име, презиме, фамилия/  
 
27. .....................................................................................................................................Подпис...............  
/име, презиме, фамилия/  
 
28. ................................................................................................…………………………………….Подпис...............  
/име, презиме, фамилия/  
 
29. .....................................................................................................................................Подпис...............  
/име, презиме, фамилия/  
 
30. ................................................................................................…………………………………….Подпис...............  
/име, презиме, фамилия/  
 
 
 
 

 
 
 
 
 



                       
 
 
 

Родител ИЛИ НАСТОЙНИК НА НЕПЪЛНОЛЕТЕН 
(лица от 15 до 18 годишна възраст): 

Долуподписаният/та…………………………………………………………………………………………… 
/трите имена/ 

 

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

на……………………………………………………………………………………………………………………………… 
/трите имена на участника/ 

 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 
 

Съм съгласен/а той/тя да участва във Витоша къп – Железница 2020. 
Няма да извършвам правни действия от негово име, с които да претендирам обезщетение 
по искове за имуществени и неимуществени щети, претърпени от същият/та по време на 

участието му/й в турнира . 
 

Запознат/та съм с рисковете, които поема при участието си в спортното 
събитие/състезание като състезател (т.2 и 3 от настоящата Декларация). 

 
 

Дата: ......................  
 

                      Декларатор:..........................  

Град: ......................                                                      (подпис)  
 


