
 

ФОРМУЛЯР ЗА СЪГЛАСИЕ НА РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК И 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛИЦЕ ЗА КОНТРОЛ 
 

Попълването на този формуляр е задължително за всички състезатели под 18 години. 

Той трябва да бъде подписан от родителя/настойника на непълнолетния/малолетния. 

 

Организатор:  

Проява:  

Клас:  

Номер на ветрилото:  

Име на състезателя:  

ЕГН:  

Адрес:  

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РИСКА 
 
Ветроходството по своето естество е непредсказуем спорт и поради това включва елемент на риск. Като 
разрешавам на гореспоменатото дете да участва в проявата, аз - родителят/настойникът на детето, се 
съгласявам и приемам, че: 

1. Съм наясно с присъщия елемент на риска, свързан със спорта, и приемам отговорност за излагане 
на детето ми на такива присъщи рискове; 

2. Убеден съм, че детето ми има необходимите умения и знания, за да участва в проявата и да се 
справи с условията, които могат да възникнат в хода на състезанието; 

3. Няма да позволя на детето ми да участва в проявата, докато е под неправомерно въздействие на 
алкохол, наркотици или по друг начин e негодно да участва; 

4. Отговарям и гарантирам, че лодката на която детето ми се състезава е в добро състояние, 
оборудвана е и е застрахована (включително и със застраховка за вреди, причинени на трети лица, 
както се изисква от Обявата за състезанието); 

5. Аз отговарям за имуществото на детето си, както във водата, така и на брега; 
6. Приемам отговорност за всякакви наранявания, щети или загуби до степента, причинена от 

собствените ми действия или пропуски или действията или пропуските на моето дете; 
7. Осигуряването от Организатора на проявата на Регатна комисия, патрулни лодки, арбитри и други 

длъжностни лица и доброволци не ме освобождава от родителските/настойническите ми 
задължения, нито освобождава детето ми от неговите отговорности; 

8. Моя отговорност е да запозная себе си и детето си с всички рискове, специфични за мястото на 
провеждане на проявата, които са ни посочени във всякакви правила и информация, предоставени 
за мястото или проявата, както и да присъствам на всеки инструктаж за безопасност, проведен по 
време на проявата; 

9. Осигуряването на съдействие от патрулни лодки е ограничено до такава помощ, особено при 
екстремни метеорологични условия, което практически може да бъде предоставено при 
съответните обстоятелства. 

 

ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛАТА 
 
В допълнение, като разрешавам на гореспоменатото дете да участва в проявата, аз - 
родителят/настойникът на детето и лицето, определено по-долу, да действа като контролиращо лице 
(където е приложимо), се съгласяваме и приемаме, че: 

1. Ние, и моето дете, сме обвързани от правилата, както са дефинирани в Състезателните правила 
по ветроходство (СПВ) и всички други правила, по които се провежда проявата; 

2. Имам задължение да гарантирам, че съпровождащите лица на моето дете (както са дефинирани в 
СПВ) спазват правилата, и че лодката на детето ми може в определени ситуации да бъде наказана, 
ако някое от съпровождащите лица на моето дете не спазва правилата. 

3. От детето ми може да се изисква да участва в процедурите за тестване на медикаменти и да 
предостави под наблюдение проба на урина за анализ в акредитирана лаборатория. 

 

СЪГЛАСИЕ ЗА МЕДИЦИНСКО ЛЕЧЕНИЕ 
 
С настоящото, като разрешавам на гореспоменатото дете да участва в проявата, аз - 

родителят/настойникът на детето оторизирам и упълномощавам Организаторът на проявата в случай на 



спешност да предприеме всякакви медицински или болнични мерки за моето дете, включително неговото 

транспортиране до болница. 
 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 
 
Обръща се внимание на защитата на личната информация и данни. Всяка лична информация и данни, 

предоставени на Организатора, се използва само за целите на администриране на проявата, в съответствие 

със  Състезателните правила по ветроходство, с които лицата, попълващи този формуляр, са се съгласили 

да бъдат обвързани.
 

КОНТРОЛ 
 
По време на проявата (поставете отметка в едно от квадратчетата): 

 

 Аз ще нося отговорност за детето си през цялото време на проявата и през времето, когато то е 

във водата. Аз ще бъда на разположение на мястото на проявата. 

 

 Назначавам лицето, посочено по-долу, което се е съгласило да действа като контролиращо лице 

(in loco parentis). Той/тя ще отговаря за детето ми през цялото време на проявата и през времето, 

когато то е във водата. Той/тя ще бъде на разположение на мястото на проявата. 
 

Име на  
контролиращо лице:  

Мобилен телефон:  

Е-мейл:  

Подпис:  

 

Име на  
родител/настойник:  

ЕГН:  

Адрес:  

Мобилен телефон:  

Е-мейл:  

Подпис:  

 

Име на  
родител/настойник:  

ЕГН:  

Адрес:  

Мобилен телефон:  

Е-мейл:  

Подпис:  

 


