
 

               

 
 

 

ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ В  

ДЕТСКИ ЛАГЕР ПО ИЗКУСТВАТА И СПОРТА – 2021г. 
 

Уважаеми родители, високо оценяваме Вашето сътрудничество затова, 

прочетете внимателно формуляра за информирано съгласие, в случай, че Вашето дете 

получи наранявания по време на участието си в Детски лагер по изкуствата и спорта - 

2021г., организиран от СО – район „Студентски“, МКБППМН и със съдействието на 

НСА „Васил Левски“ за периода от 01.07-15.07.2021 г. 

Лагерът се провежда на територията на НСА „Васил Левски“ (гр. София) за 

периода от 01.07-15.07.2021 г. от 9:00 – 16:00ч. (всеки работен ден). 

Участниците в това мероприятие са длъжни сами да съблюдават за собственото 

си здраве и здравно осигуряване, касаещо възможни наранявания вследствие участието 

им в мероприятието.  

Аз, долуподписания/ната декларирам, че моят/а син/дъщеря е в добро здраве и 

съм съгласен да участва в тренировъчните занимания, организирани по програмата на 

Детски лагер по изкуствата и спорта – 2021г.“ . 

 Декларирам, че към настоящия момент детето ми е клинично здраво, не е в 

контакт със заразно болни и не страда от заболяване, за което е противопоказно 

осъществяването на физически натоварвания и занимания в група.  

 Медицинска бележка от личния лекар за здравословно състояние на детето (че е 

клинично здраво и не страда от алергии), издадена до 2 дни преди стартиране на лагера 

– ще бъде представена през първия ден на лагера, на организаторите. 

 Декларирам, че се задължавам да не водя детето си за участие в заниманията в 

групите на Детски лагер по изкуствата и спорта - 2021г., ако не е клинично здраво или е 

в контакт със заразно болни. 

Декларирам, че се задължавам да водя и прибирам детето си в съответствие с 

утвърденото разписание на лагера по дни и часове. 

Декларирам, че във връзка с участието в лагера ще бъде представена през 

първия ден на лагера, на организаторите копие на валидна застраховка злополука за 

участие в спортно мероприятие за периода от 1 юли до 15 юли 2021 г. 

Декларирам, че съм запознат, че при грубо или системно нарушаване на 

установения ред и дисциплина на заниманията, детето ще бъде отстранявано по 

решение на организаторите. 

Декларирам, че давам съгласие детето ми да е фото и видео заснемано по време 

на заниманията от програмата на лагера, като заснетата продукция да се съхранява и 

обработва за целите на популяризиране на дейностите на общината, МКБППМН и 

организациите, взели участие в лагера, включително на официалния сайт и Фейсбук 

страница.  



 
 

 

 При спешен случай долуподписаният родител/настойник, упълномощавам 

детето ми да бъде третирано от сертифициран медицински персонал (като Бърза 

помощ, медицинско лице от спешно отделение). Отсъствието на подходящо здравно 

осигуряване на участниците не прави организаторите отговорни за заплащането на 

медицински разходи. 

 Информиран съм, че данните, които предоставям, са лични данни и съм съгласен 

те да се съхраняват по начин, отговарящ на законовите изисквания за защита на 

данните съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и попадат под специален режим на защита 

по смисъла на ЗЗЛД. 

 


