До Българска Федерация по Таекуондо-WTF

ДЕКЛАРАЦИЯ
от

От

........................................................................................................................................,

ЕГН .................................., л.к. № ......................, изд. на .................... г. от МВР ................,
постоянен адрес:..........................................................................................................,
Декларирам следното:
1. Към датата на подписване на настоящата декларация имам навършени …………..
години.
2. Запознат(а) съм и приемам условията на мероприятията (всякакви турнири,
състезания, подготвителни лагери, тренировки и всякакви други), в които участвам,
като редовно картотекиран състезател на Българска Федерация по Таекуондо-WTF
и/или клуб ……......................…………….
3. Ще приема без възражения всяко решение на съдиите и организаторите и ще спазвам
стриктно и без коментари указанията им по време на мероприятията.
4. Нося сам(а) пълна отговорност за евентуални инциденти, причинени от мен
вследствие на неспазване на наредбите или разпорежданията на организаторите.
5. Осъзнавам, че участието ми носи потенциална опасност за здравето и живота ми.
Основните рискове могат да бъдат причинени от оборудване, екипировка, личното ми
физическо състояние, метеорологични условия, автомобилен трафик и други
независещи от организаторите условия. С настоящото декларирам, че съм запознат(а) с
рисковете, които поемам с участието си.
4. Декларирам, че съм физически здрав/а, действията ми не са противопоказни на
лекарско предписание.
5. Съгласен/на съм с настоящата Декларация за освобождаване от отговорност да бъде
използвана от Българска Федерация по Таекуондо-WTF и клуб…................................….
и декларирам, че нося отговорност за действията си по време на мероприятията.

6. Осъзнавам, че Българска Федерация по Таекуондо-WTF, организаторите и другите
участници не носят никаква отговорност в случай на:
претърпени от мен материални щети, кражба на имущество, физически травми,
инвалидност или смърт, както и за всички други възможни злополуки по време на
мероприятието.
7. Съгласен(на) съм споменатите в тази декларация физически и юридически лица да
бъдат обезщетени и защитени от всякакъв вид искове и оплаквания на трети лица
вследствие на моите действия.
8. Декларирам, че по време на мероприятията ще направя всичко възможно да не
нанасям поражения върху околната среда, както и в залата където се провежда
мероприятието и прилежащите му околности. Съгласен/на съм да се съобразявам с помалката възраст на повечето от участниците и да им помагам по всякакъв начин при
нужда, съгласно указанията на организаторите.
9. Във връзка участието ми, с настоящата декларация се ангажирам от мое име, от
името на мои, колеги, роднини, наследници и други:
(А) Да бъдат освободени от отговорност Българска Федерация по Таекуондо-WTF,
организаторите, спонсори, зрители, други участници за смъртта ми, за инвалидност, за
физически травми, за материални щети, за кражба на имущество и други нещастия,
които могат да ме сполетят по време на събитието или по пътя към мястото на
провеждане на събитието/състезанието.
(Б) Споменатите физически и юридически лица да бъдат обезщетени и защитени от
всякакъв вид искове и оплаквания на трети лица в следствие на моите действия по
време на мероприятията.
10. С настоящата декларация давам съгласието си да получа медицинска помощ при
нараняване, травма или болест по време на събитието и съм наясно, че част от тези
дейности се заплащат и част от рискове могат да бъдат застраховани.
Декларирам, че съм прочел/а

и разбирам съдържанието на декларацията и съм

съгласен/на Българска Федерация по Таекуондо-WTF да обработва личните ми данни.
Име:............................................................................................................................................
Подпис:........................................................

Дата:......................

