
ДЕКЛАРАЦИЯ за освобождаване от отговорност
 
Подписаният/ата: …......................................................................................................................,
 
Възраст: …...., Адрес: …............................................................................, Tел: .........................
 
 
ДЕКЛАРИРАМ:
 
1. Запознат/а съм с условията на спортното състезание/събитие „Полумаратон край езерото” (Събитието), 
организирано от СК Бегач, а именно:

● Провеждане на спортното състезание/събитие “Полумаратон край езерото” на 06.05.2012г., в гр. 
София.

● Събитието се провежда на 3 дистанции – 5км, 10км и 21.1км. Състезанието е любителско и няма 
официална класация. Има предметна награда за първият мъж и жeнa на полумаратонска дистанция, 
предоставена от спонсорите на събитието.

● Лица на възраст над 18 г. могат да участват в трите обявени дистанции – 5км, 10км и 21.1км.
● Лица на възраст от 16 до 18 г. могат да участват единствено на дистанции 5км и 10км.
● Лица под 16 г. не се допускат до участие в спортното състезание.

 
2. Участвам в Събитието доброволно и осъзнавам, че това Събитие носи потенциални рискове от сериозни 
наранявания, травми, инвалидност или смърт, причинени от, но не само, падане и/или от терена, изградени 
трасета, случайни предмети (падащи, намиращи се и/или хвърлени) на трасето, оборудване, екипировка, 
личното ми физическо състояние, метереологични условия и други.
 
3. 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.
 
4. С подписването на настоящата декларация заявявам, че:

● съм физически здрав/а и отговарям на условията за участие в Събитието, както и че не извършвам  
действия, противопоказни на лекарско предписание;

● няма да извършвам правни или фактически действия, с които да претендирам да ми бъдат 
изплатени обезщетения от организаторите и/или спонсорите на Събитието за претърпените от 
мен вреди по време на Събитието, както и при поява на проблеми в здравословното ми състояние, 
настъпили след участието ми в Събитието.

● трети заинтересовани лица (родители, настойници, наследници и други) няма да извършват 
правни или фактически действия, с които да търсят отговорност от организатори и/или спонсори 
на състезанието/събитието за претърпени от мен сериозни физически наранявания, травми, 
инвалидност или смърт в резултат от участието ми в Събитието.

● в случай на сериозни физически наранявания, травми, или други усложнения, възникнали по време 
на състезанието/събитието ще използвам обичайните медицински услуги като “Спешна помощ” 
и съм съгласен/на да заплатя разходите за оказаната медицинска помощ, ако възникнат такива, 
както и че и няма в последствие да претендирам за възстановяване на претърпените разходи от 
организаторите и/или спонсорите на Събитието.

● 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 в парка.

 
Прочел/а съм  и разбирам съдържанието на  настоящата Декларация и полагам доброволно подписа си:
 
 
ДЕКЛАРАТОР: ….........................................  Дата: ….............................
 



ДЕКЛАРАЦИЯ
OT РОДИТЕЛ ИЛИ ПОПЕЧЕТИЛ НА НЕПЪЛНОЛЕТЕН (от 16  до 18 годишна възраст)
 
Подписаният, ….............................................................................................................................
 
Адрес: …................................................................................., Tел: ….........................................
в качеството си на РОДИТЕЛ/ПОПЕЧИТЕЛ /ненужното се задрасква/  
 
на ….............................................................................................................................................
  
ДЕКЛАРИРАМ:
 
Съгласен съм …........................................................................................................................... да участва в 
спортното състезание/събитие „Полумаратон край езерото”, организирано от СК Бегач.
 
Няма да извършвам правни действия от името на …....................................................................., с които да 
претендирам обезщетение по искове за имуществени и неимуществени щети, претърпени от същият/ата по 
време на участието му/и в състезание/събитие „Полумаратон край езерото” .
 
Запознат съм с рисковете, които …............................................................................................... поема при 
участието си в спортното събитие/състезание като състезател (т.2, 3 и 4 от настоящата Декларация).
 
 
ДЕКЛАРАТОР: ….........................................  Дата: ….............................



 
RELEASE OF RESPONSIBILITY FORM
 
I, …...............................................................................................................................................,
 
Age: …......, Address: …......................................................................, Tel: …................................
 
I DECLARE THAT:
 
1. I am familiar with the following terms of the athletic competition "Half marathon at the Lake", organized by 
Running Club Begach:

● “Half marathon at the Lake” will be held on 06 May 2012 in Sofia, Bulgaria
● The competition will have three distances - 5km, 10km and 21.1km. This is an amateur event and there 

will be no official results, ranking. There are material prizes for the first man and woman in halfmarathon, 
provided by the sponsors.

● Persons over 18 years old can participate in any of the three distances - 5km, 10km or 21.1km
● Persons between 16 and 18 years old can participate only in 5km or 10km
● Persons below 16 years old are not allowed to participate

 
2. I’m participating in “Half Marathon at the Lake” voluntarily and I realize that this athletic event carries the risk 
of serious injuries, trauma, disability or death caused by, but not limited to - falls and/or terrain, facilities, random 
objects (falling, situated and/or thrown) onto the track, equipment, my own physical condition, weather conditions, 
etc.
 
3. I Allow this Release of Responsibility Form to be used by the organizers of the event and I declare that I am 
responsible for my actions during the event.
 
4. With the signing of this Form I declare that:

● I am physically fit and I am eligible to participate in the race; my participation in this event does not 
counteract any medical prescription I might have;

● I will not take legal or factual actions in order to claim compensation money by the organizers and/or 
sponsors of the race/event in the case of damages suffered by me during the race/event or for problems in 
my health which may occur after my participation in the race/event.

● interested third parties (parents, guardians, heirs and others) will not take legal or factual actions in order 
to hold the organizers and/or sponsors of this race/event responsible in the case that I suffered serious 
physical injuries, trauma, disability or death resulting from my participation in this race / event.

● in case of serious physical injury, trauma, or other complications which I may incur during the race/event, I 
will use regular medical services, such as "Emergency," and I agree to pay all costs of medical care, if they 
arise; I will not consequently claim a refund from  the organizers and/or sponsors of this race/event for my 
medical expenses. 

● I know that this sports competition/event is held in aplace with a free access for all citizensand vehicles and 
I pledge to keep rules of traffic, public order and cleanliness in the park.

 
I hereby certify that I have read and understand the conditions stated in this Form and I sign it voluntarily.
 
 
Signature: …...........................................  Date: ….............................
 



STATEMENT
FROM PARENT OR GUARDIAN OF A MINOR (16 to 18 years)
 
I, …...............................................................................................................................................,
 
Address: ….................................................................................., Tel: ….......................................
as a PARENT/GUARDIAN /circle one/
 
of …...............................................................................................................................................
  
I DECLARE THAT:
 
I agree for (names of participant) …...................................................................................................
to participate in the sports competition/event "Half Marathon at the Lake", organized by the blog shorti.eu
 
I will not perform legal acts on behalf of …......................................................................................... to claim 
compensation for any material or moral damages suffered from him/her during his/her participation in the race/
event "Half Marathon In The Park."
 
I am aware of the risks which …......................................................................................... will take when participating 
in this sporting event/race as a competitor (Items 2, 3 and 4 of this Statement).
 
 
Signature: …...........................................  Date: ….............................
 


