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I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.

Правилата за провеждане са набор от условия за провеждане на конкретно

събитие, които уреждат: отговорности и задължения на страните участници в
събитието, час и дата на провеждане, маршрут, времетраене и други условия.
2.

Всеки участник приема и следва да се съобразява с общите условия и правилата

на събитието.
II.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧАСТНИКА.

Участниците във велоподоха са длъжни да спазват следните правила за безопасност:
1. По време на провеждането участниците са длъжни:
а) да бъдат подходящо облечени и екипирани според формата и характера на
пътуването и неговата програма;
б) да изпълняват разпорежданията на ръководителите на групата;
в) да информират незабавно ръководителите на групата при възникнали здравословни
проблеми или инциденти;
г) да се движат в група и да не се отклоняват от маршрута по никакъв повод;
е) да решават всички възникнали спорове, недоразумения и проблеми с ръководителя
на групата;
ж) да пресичат улици само на определените за целта места;
з) да се отнасят с уважение към останалите участници в групата на пътуването, да се
грижат един за друг и да си помагат при необходимост.
2. По време на провеждането на пътуването е забранено:
а) да носят и употребяват цигари, алкохол, наркотични и други психоактивни вещества;
б) да влизат в конфликти и саморазправи с лица от групата и извън нея;
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в) да носят предмети, които са източник на повишена опасност;
г) да се изпреварва полицейска кола и ръководителите на групата;
III.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИЗАТОРА.
1. Организаторът на събитието се задължава:

а) да информира участниците за общите условия за участие в събитието;
б) да дава инструкции преди старта и по време на събитието;
с) да осигури ръководители на групата за движение по време на събитието;
д) да осигури присъствие на медицинско лице;
е) да организира безопасното движение по маршрута.
IV. ДЕКЛАРАЦИЯ НА УЧАСТНИКА.
1. Участникът под 18 годишна възраст подава декларация за информирано
съгласие от родители/настойници/попечители2. С декларацията ученикът и неговите родители/настойници/попечители се
съгласяват и приемат настоящите правила и общи условия за провеждане на събитието.
V.

ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИКА.
1.

Участникът и/или неговите родители/настойници/попечители носят отговорност

за действията на участника по време на събитието.
2.

В случай на физически наранявания, травми или други усложнения, възникнали

по време на събитието, участникът се задължава да използва обичайните медицински
услуги като “Спешна помощ”.
3.

Участникът и неговите родители/настойници/попечители разбират и се

съгласяват, че събитието се провежда на място със свободен достъп за граждани и
моторни превозни средства, поради което се задължават да спазват правилата за
движение по пътищата, обществения ред и чистотата по определения маршрут.
VI.
1.

ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА.
Организаторът на събитието не носи отговорност за имуществени и

неимуществени вреди, получени от участника по време на събитието. Ограничаването
на отговорността се отнася както за преките така и за косвените имуществени или
неимуществени вреди.
2.

Организаторът си запазва правото да направи съответните промени в събитието

изразяващи се, но не само, в смяна на маршрута, времето и начина на провеждане,
отклонение от първоначалните правила за участие или да отмени събитието изцяло
поради форсмажорни обстоятелства, съображения за безопасност или ако това се
изисква на основание издадено разпореждане от държавната или местната власт.
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VII.
1.

МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД.
Събитието, което се организира е любителски с доброволно участие и при

регистрация не се изискват документи, удостоверяващи здравословното състояние на
участниците.
VIII. СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ СЪОБРАЗНО ЧЛ. 7
ОТ РЕГЛАМЕНТ 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
1. За целите на провеждането на събитията, организатора има право да събира,
обработва и съхранява единствено и само информация с характер на лични данни,
която е необходима за осъществяването на събитието при спазване на безопасността и
здравето на участниците.
2. Личните данни (на хартиен носител и в електронен формат) ще бъдат обработвани
и съхранявани при спазване на разпоредбите на нормативните актове в областта на
защита на личните данни и приложимото българско и европейско законодателство.

ЗАПОЗНАТИ СМЕ И СМЕ СЪГЛАСНИ СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО НА
ПРАВИЛАТА!
.......................................................................................................................................................
(име и подпис на участника)
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