
ДЕКЛАРАЦИЯ 

................................................................................................................................................................................................. 
(трите имена на декларатора изписани саморъчно) 

................................................................................................................................................................................................. 
(адрес и телефонен номер) 

резервно лице за контакт: ……………………………........................................................................................................ 

тел. на резервното лице за контакт: …………………… 

Съгласен съм детето ми, което е с постоянно местожителство на територията на Община Самоков и е 

записано в учебно заведение на територията на Община Самоков 

................................................................................................................................................................................................. 
(трите имена на детето) 

да ползва безплатна лифт-карта за ски зоната на к.к. Боровец, издадена от „Бороспорт“ АД съгласно 

споразумение с Община Самоков.  

Декларирам, че:  

1. Известно ми е, че издадената лифт карта дава право само и единствено на лицето, на което е издадена да 

ползвалифтовите и влековите съоръжения в ски зоната на к.к. Боровец, при стриктно спазване на ОБЩИТЕ 

УСЛОВИЯза предоставяне на услуги и правила за ползване на ски пистите и въжените пътнически линии и 

съоръжения в ски центровете на к.к. Боровец,и се задължавам да осигуря спазването на тези общи условия 

от страна на детето ми, в това число и задължението му да не преотстъпва картата за ползване на други 

лица. 

2. Известни са ми противоепидемичните мерки и правила за поведение в ски-зоната на к.к. Боровец и се 

задължавам да осигуря спазването им от детето ми. Известно ми е, че отговорността за спазването на 

противоепидемичните мерки е лична на всеки ползвател на лифт карта и „Бороспорт“ АД се освобождава 

всякаква отговорност в случай на нарушаване на тези правила от страна на ползвателя на картата.   

3. Известно ми е, че „Бороспорт“ АД не носи отговорност за безопасността на детето ми по време на престоя 

му в ски-зоната на к.к. Боровец и че тази отговорност се носи изцяло от придружаващия го 

учител/възпитател от съответното учебно заведение. 

4. Известноми е, чев издадените от „Бороспорт“ АД безплатни лифткарти не е включена застраховка 

„Злополука“.  

5. Известно ми е, че без сключена застраховка „Злополука“ всички разходи приевентуална злополука с детето 

ми по време на престоя му в ски-зоната на к.к. Боровец (планинско спасяване, транспортиране до лечебно 

заведение, медицински разноски и др.) ще бъдат за моя сметка. 

6. При подписването на настоящата декларация ми беше предложено настоятелно отс лужител на „Бороспорт“ 

АД да сключа застраховка „Злополука“ за детето си за моя сметка, но аз отказах. 

7. С настоящата декларация давам съгласието си в случай на злополука с детето ми по време на престоя му в 

ски-зоната на к.к. Боровец, последното да бъде транспортирано до най-близкото и най-подходящото 

лечебно заведение (по преценка на спасителния или медицински екип).Давам съгласието си за оказване на 

необходимата медицинска помощ на детето ми в лечебното заведение да бъдат извършени съответните 

медицински разноски за моя сметка в случай, че по една или друга причина същите не са за сметка на 

НЗОК. 

8. С настоящата декларация освобождавам „Бороспорт“ АД от отговорност за злополука, която би могла да 

настъпи с детето ми по време на престоя му в ски-зоната на к.к. Боровец, като всички преки и/или косвени 

последици от евентуално настъпила такава злополука с детето ми са изцяло за моя сметка, преценил съм 

тяхното възможно настъпване независимо от причината за това и съм се съгласил, че поемам лично и 

изцяло за своя сметка проявните форми на тези рискове и последиците от тяхпоради отказа ми по т.6. 

9. Приемам горепосочените условияза издаването на безплатна лифт-карта за ски зоната на к.к. Боровец и 

нямамоснование за претенции към издателя и – „Бороспорт“ АД. 

Декларирам, че съм прочел/а и разбирам съдържанието на декларацията и подписвайки я, не действам 

против волята си.  
  

ДАТА: ….................       ПОДПИС: _____________________ 


