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1000 km Balkan Charity Challenge 
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СОБСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ  

Име ____________________________________________________________________________,  

роден (а) на (дд.мм.гг) ______________________,  

държава _______________, населено място ___________________________, паспорт/лична карта 

______________,  

телефон ___________________, email ____________________________________________, 

имайки предвид правните разпоредби относно декларирането на неверни данни: 

ДЕКЛАРИРАМ НА СОБСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ 
- Запознах се с правилата за безопасност при участие в дуатлона 1000 km Balkan Charity Challenge (наричано 

по-нататък Състезанието) и се задължавам да ги спазвам; 

- Годен съм от физическа (медицинска) гледна точка за продължителни физически натоварвания и при 

специфични метеорологични условия; 

- Попълних правилно и напълно регистрационната форма; 

- Запознах се с препоръките на Организаторите по отношение на облеклото и обувките, които ще се използват 

по време на състезанието и, че ще спазвам тези препоръки; 

- Отговарям изцяло на указанията на Организаторите, като те са лицата, които могат да прекъснат Състезанието 

в случай, че има рискове, които могат да застрашат безопасността и/или здравето на участниците; 

- Съгласен съм, че Организаторите могат да отнемат правото на участие на състезател, в случай че нарушава 

Правилата за безопасност; 

- Няма да изхвърлям никакъв вид отпадъци в периметъра на състезанието; в противен случай подлежа на  

дисквалификация от Състезанието, без право на обжалване (и без връщане на стойността на таксата за 

участие); 

- Ще се държа по достоен и спортсменски начин през целия период на провеждане на Състезанието, без да 

преча на другите участници и/или Организаторите; 

- Притежавам медицинска застраховка за злополуки, възникнали по време на спортни състезания или ще 

поема разходите, причинени от евентуална злополука инцидент, за която Организаторите не носят 

отговорност; 

- Нямам претенции към Организаторите по отношение на използване на снимките и видео записите, 

направени по време на Състезанието, на които фигурирам и аз, при поемане на твърд ангажимент от страна 

на Организаторите, че няма да използват тези материали за цели, различни от рекламиране на Състезанието, 

включително на дейността на Организаторите, подкрепяните благотворителни каузи, спонсорите, медиите, 

при изготвянето на Афишите, Дипломите и други информационни материали, посветени на бягането и 

благотворителните акции;  

- Съгласен съм с политиката за защита на личните данни, приложима по отношение на това Състезание. 
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Правила за безопасност при участие в Състезанието 
1. Безопасността, физическата цялост и здравето на участниците са най-важните цели на Състезанието. 

Изпълнението на всяка друга цел (като: подкрепа на благотворителни каузи, изминаване на предложените 

разстояние за всеки етап, насърчаване на масовия спорт и т.н.) не може да застраши живота, физическата 

цялост или здравето на, който и да е участник.  

2. Преди всеки етап всички участници са длъжни да участват в техническата среща, в която ще обсъдят 

разстоянието, което следва да бъде изминато, крайната дестинация за деня, спирките, метеорологичните 

условия и т.н. Неучастието в тези срещи освобождава организаторите от каквито и да е последици от 

непознаването с тези подробности и може да доведе до спиране на участието на съответния състезател за 

въпросния етап. 

3. Маршрутът, обсъден на техническите сесии, следва да бъде спазен. В случай на отклонения от маршрута, 

участниците следва да се върнат незабавно към него. 

4. Разстоянията, изминавани във всеки един етап от колоезденето или бягането са много дълги. Участниците 

следва да знаят, че умората може да повлияе на тяхната физическа и/или умствена способност да изминат 

цялото предвидено разстояние за този етап и следва да прекъснат етапа, ако съществува риск за живота им. 

5. Придвижването, както в етапите за колоездене, така и в етапите предвидени за бягане, ще се осъществява по 

обществени пътища в Румъния и България. Участниците стриктно ще спазват правилата за движение, които се 

прилагат по отношение на велосипедисти и пешеходци, придвижващи се по обществени пътища. 

6. Участниците ще се придвижват в групи, в зависимост от физическата си способност и няма да се отдалечават 

от колите, които ги придружават. Те ще се държат на безопасно разстояние от останалите състезатели. 

7. Във всяка група ще има най-малко един мобилен телефон, с който могат да се избират номера за спешни 

случаи. 

8. Забранено е използването мобилния телефон с ръка, докато карате колело.  

9. В случай на злополука, следва веднага да се преместите (ако можете) в безопасна зона (извън пътното 

платно) и да се обадите на Организаторите. Ако видите друг контузен участник, няма да продължите 

състезанието, ще обезопасите зоната около него и веднага ще се обадите на телефон 112 (ако е необходимо) 

и на Организаторите. 

10. Носенето на предпазна каска докато карате колело е задължително. 

11. Участниците ще бъдат екипирани с дрехи, които се виждат от разстояние, за да бъдат избягвани от водачите 

на автомобили. 

12. Участниците НЯМА да се намират под въздействието на алкохол и/или упойващи вещества по време на 

етапите на състезанието. 

Съгласен съм, че Организаторите няма да носят вина в случай, че претърпя злополука, която може да застраши 

живота ми, физическата му цялост и/или здравето ми. Също така те не носят вина за увреждането по време на 

Състезанието на използваната от мен екипировка: велосипед, дрехи, обувки и др. 

Телефоните за спешни случаи са: България: 112, Румъния: 112 

Телефонните номера на Организаторите, на разположение по време на състезанието, са: 

Раду Преда: +40 744 551143 

Виктор Влад: +40 722 683799 
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Станимира Георгиева: +359 888 939 447 

Калин Иванчев: +359 893 860 775 

 

Промяната на данните за контакт ще бъде съобщена незабавно на всички участници. 

 

Име Дата 

______________________________________________ ________________________ 

X
Подпис

 


