
ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ 

 

 

За Събитието: „Маратон Хайдушки пътеки ” в гр. Сливен на 21 октомври 2023 г., организирано от 

фондация „Стария бряст“ гр. Сливен ЕИК 176732121 

 

Аз, долуподписаният/ата, ......................................................................................................................., с 

ЕГН......................... ......, притежаващ/а л.к. № .................., издадена на ................. от ..........................., 

/наричан по-долу "Участник"/, или Родител на участника 

................................................................................................................, ЕГН..............................като 

действам от свое име и от името всеки, който би могъл да търси отговорност на организторите на 

събитието, с настоящото, считано от датата, вписана по-долу, декларирам, че:  

1. Освобождавам от отговорност и се отказвам от правото да предявявам пред съд или по друг начин 

всякакви претенции срещу организторите на събитието, негови служители, работници и 

представляващи (наричани по-долу заедно с организторите на събитието - "Освободените от 

отговорност страни") при ползване на трасето на „Маратон Хайдушки пътеки ”, Сливен.  

2. Желая да ползвам тресето „Маратон Хайдушки пътеки ”, Сливен. За качване по други трасета в 

планината, организаторите не носят отговорност. 

3. Приемам напълно изискването на организторите на събитието, че подписването и връчването на 

тази декларация е предварително условие за ползването на трасето„Маратон Хайдушки пътеки ”, 

Сливен. За използването на други трасета в планината, организаторите не носят отговорност. 

4. В пълно съзнание, разбиращ свойството и значението на декларираното, изрично потвърждавам и 

приемам, че съм наясно, че дейностите по събитието са опасни и включват риск от тежко 

нараняване и/или смърт и/или повреда на имущество, като изрично поемам този риск. 

Потвърждавам, че съм разкрил на организторите на събитието пълните подробности за 

здравословното си състояние и заявявам, че не страдам от заболявания или приравняващи се на 

заболяване състояния (вкл. пристрастености от различен вид - алкохолизъм, наркомания и др.), 

които биха застрашили живота, здравето и сигурността на останалите съсезатели и пешеходни 

туристи, както и че не се нуждая от специални грижи или какъвто и да е лекарски надзор или 

лечение. 

5. Безусловно и неотменимо освобождавам от отговорност всяка от Освободените от отговорност 

страни от всякакви претенции, искания, основания за завеждане на дело, задължения, искове, 

щети и вреди, в случай на (I) смърт, нараняване, пълна или частична нетрудоспособност, повреда 

или погиване на имущество, както и медицински разходи. Изрично се съгласявам, че предходното 

включва Претенции, възникнали поради небрежността на някоя от Освободените от отговорност 

страни, на друг състезател, или на други лица, както и че предходното е всеобхватно, доколкото е 

възможно според приложимото законодателство, освен причинените по вина или груба 

небрежност от страна на Освободените от отговорност страни и овъзмездими на това основание.  

6. Прочел съм правилата на състезанието „Маратон Хайдушки пътеки ”, Сливен, съгласен съм с тях 

и ги приемам. 

7. Задължавам се и приемам да не започвам, да не подпомагам съзнателно, като и да не причинявам 

търсенето на гражданска или наказателна отговорност от която и да било от Освободените от 

отговорност страни под формата на съдебен процес, или под друга форма за реализация на 

Претенции. 

8. Приемам спрямо условия на настоящата декларация, във всички случаи, да се прилага 

законодателство (без избор на законовите му разпоредби) на Република България. Искове от 

страните по настоящето могат да бъдат предявявани само пред съдилищата в Република България. 

9. Ако се установи, че някоя от разпоредбите на тази Декларация за освобождаване от отговорност е 

незаконна, невалидна или неприложима, то другите разпоредби на Декларацията остават в сила, 

без да се влияят от незаконната, невалидна или неприложима разпоредба.  

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК за невярно деклариране на данни. 
 

 
 

Дата: 21. 10. 2023 г.                           Декларатор: _______________________________ 


