
ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

/трите имена на декларатора изписани саморъчно/ 

тел.…………………………, e-mail:………………………………………………….. 

 

Запознат със и съм съгласен с Общите условия за предоставяне на услуги и правила за ползване на ски пистите и въжените 

линии и съоръжения в ски центровете на к.к. Боровец и с настоящото декларирам: 

 

1. Добре осъзнавам /разбирам/, че карането на ски/сноуборд по пистите в ски центровете на к.к.Боровец носи потенциална 

опасност за здравето и живота ми, за сериозни наранявания и за имуществени и неимуществени вреди. Основните рискове 

могат да бъдат причинени от, но не само, особености на терена, от случайни предмети, от оборудване, от екипировка, от 

личното ми физическо състояние, от способностите ми за реакция и от подготовката ми, от метеорологичните условия, от 

други лица. С настоящата декларация удостоверявам и доказвам, че съм запознат/а с рисковете, които поемам при 

карането на ски/сноуборд в ски центровете на к.к.Боровец. 

2. Декларирам, че съм физически здрав/а, че притежавам необходимите умения за да карам ски/сноуборд и действията ми не 

са противопоказни на лекарско предписание. 

3. Съгласен/на съм тази Декларация да бъде използвана от „Бороспорт“ АД /ЕИК 122002603/ и заявявам, че отговорността за 

моите живот, здраве, обезщетяване за болки и/или страдания и пр., се поема само и единствено от мен и/или моите 

родители или други наследници и в никакъв случай за тях не може да бъде държан отговорен „Бороспорт“ АД или което и 

да било лице ангажирано по някакъв начин с предоставянето на възможността на карането на ски/сноуборд. 

4. Във връзка с карането на ски/сноуборд в ски центровете на к.к.Боровец, с настоящата декларация се ангажирам от свое 

име, от името на мои служители, колеги, роднини, наследници и други със следните изявления: /А/: Да бъдат освободени 

от отговорност организатори, водачи /придружители/, 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 

мероприятията, като всички преки и/или косвени последици от евентуално настъпило увреждащо ме събитие /проявен 

риск/ 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 тях. /Б/: 

Споменатите в настоящата декларация лица – физически и/или юридически, освен че са освободени от отговорност, 

поради поемането на всеки риск или последица от настъпването му изцяло за моя сметка, следва да се считат невиновни и 

по този начин – неотговорни, за всяка една последица или претенция от страна на трето лице, което предявява претенции, 

свързани с мен или с моите действия или бездействие по време на карането но ски/сноуборд в  ски центровете на 

к.к.Боровец. 

5. С настоящата декларация давам съгласието си да получа медицинска помощ при нараняване, травма или болест по време 

на карането на ски/сноуборд в ски центровете на к.к.Боровец, да бъда транспортиран/а от Планинска спасителна служба 

/ПСС/ и съм наясно, че част от тези дейности се заплащат и че част от рисковете могат да бъдат застраховани за моя 

сметка и при мое желание, като това не обвързва ангажираните с предоставянето на услугата за ползване на ски пистите и 

ски съоръженията в к.к.Боровец. 

6. С настоящата декларация декларирам, че предоставям доброволно горепосочената информация за себе си, представляваща 

лични данни по смисъла на действащото законодателство, и че съм запознат с това, че тези лични данни са необходими за 

точното изпълнение на задълженията на „Бороспорт“ АД във връзка с предоставяната ми туристическа услуга. Давам 

своето изрично и информирано съгласие личните ми данни да бъдат обработвани от „Бороспорт“ АД като администратор 

на лични данни за целите на предоставяне на горепосочената туристическа услуга, включително по отношение на същите 

данни да бъдат извършвани всякакви действия по обработване като, но не само: събиране, записване, организиране, 

съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, 

разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване. 

7. Съгласен съм  / Не съм съгласен  личните ми данни да бъдат използвани за директен маркетинг. 

Декларирам, че съм прочел/а и разбирам съдържанието на декларацията, че съм съгласен/а със съдържанието на същата, с 

подписа си потвърждавам безусловно това съгласие и подписвайки я не действам против волята си. 

 

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

 

Забележка: 

Ако не сте навършили 18 години, следващата част трябва да се попълни от Вашия родител или настойник. 

РОДИТЕЛ ИЛИ НАСТОЙНИК НА НЕПЪЛНОЛЕТНО ЛИЦЕ /под 18 годишна възраст/: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
/трите имена на декларатора изписани саморъчно/ 

тел.…………………………, e-mail:………………………………………………….. 

 

 Долуподписаният родител/настойник декларирам, че съм съгласен с декларацията направена от моето дете по-горе, 

солидарен/а съм с него и с неговите изявления и приемам, че всички рискове и последици от неговото каране на ски/сноуборд в ски 

центровете на к.к.Боровец са изцяло/единствено/ за негова и за моя сметка и че то по своя воля и убеждение и най-вече изцяло на 

свой риск и с мое съгласие и съзнание на риска ползва ски зоната на к.к.Боровец. Известно ми е, че лица ненавършили 14 

/четиринадесет/ години нямат право да ползват съоръженията в тъмната част на денонощието /нощно каране/, освен ако не са 

придружавани от пълнолетен придружител. 

 С подписа си под настоящия документ освобождавам от отговорност всички лица описани по-горе от всякаква 

отговорност, искове, имуществени и неимуществени щети, които могат да бъдат предявени на горните лица и освобождавам от 

отговорност споменатите лица от името на непълнолетния и от свое лично име. 

 

ДАТА:…………………………………………………… ПОДПИС:……………………………………………………… 


