
   

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за участие в състезание 

 
Долуподписаният/та______________________________________________, 

дата на раждане______________, – гр. _________________, като участник в 

Международен плувен маратон „Port-Burgas“, град Бургас, проведен на 

08.07.2023 г. 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ 

За участие в спортната проява, съм извършил/а предварителен и 

предсъстезателен медицински преглед, с който е установена физическата ми 

възможност да участвам в състезанието. 

 

С настоящата декларация се задължавам за своя сметка да поема 

разходите за лечението си при настъпване на травми и увреждания, в това 

число и смърт, в частта на разходите, която не може да бъде покрита от 

застрахователната премия по евентуално сключената от мен лична застраховка 

„Живот“. 

 

Заявявам, че вземам участие в посоченото по-горе спортно състезание 

доброволно и по свое собствено желание, като са ми известни съществуващите 

рискове да получа физически, травматични или психически увреждания и по 

своя воля освобождавам от отговорност Клуб по плувни спортове „Победа“ и 

Община Бургас, като съорганизатори, и всички останали лица, участващи в 

провеждането на спортната проява – организатори, промоутъри, рефери, 

съдии, участници в състезанието. 

 

Настоящата декларация съставих и подписах собственоръчно по 

собствена воля. 

 

Дата ____________           Подпис на декларатора:_________________ 

 

Гр._______________ 

 

 

Подпис на родителя или настойника (за състезатели, които нямат навършени 

14 години) 

__________________________ 



 

 

 

МЕЖДУНАРОДЕН ПЛУВЕН МАРАТОН „PORT-BURGAS“ 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ 

ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ 
 

От________________________________________________________________ 

(Трите имена на състезател, родител или настойник), родител на 

________________________________________________. 

  

 

1. Предоставям доброволно личните си данни, в израз на свободната ми воля и 

давам конкретното си съгласие организаторите на Международния плувен 

маратон „Port-Burgas“, проведен на 08.07.2023 г., в качеството на 

администратор на лични данни, да ги съхраняват и обработват по смисъла на 

§1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗЛД, като обработването може да 

включва ръчни, електронни или други автоматизирани начини и средства. 

2. Информиран/а съм, че имената ми/имената на детето ми, града, в който 

живея/живее, спечелената награда, снимките, в които участвам/участва, както 

и информация за представянето ми/му, са лични данни по смисъла на ЗЗЛД и 

Регламент (ЕС) 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 

27.04.2016г. 

3. Запознат/а съм с правото да откажа предоставянето на лични данни и да не 

предоставя това съгласие, в който случай желаната от мен услуга няма да може 

да ми бъде предоставена. 

 

Запознат/а съм с целите на обработване на личните ми/му. 

 

 

Дата: ________ 2023 г. 

Подпис на декларатора: ____________________ 


