
Декларация и споразумение за участие в 

DENTAPRIME RUNCITY, Дата: 28.05.2022 г. 

Дистанция .........................................км бягане, включително всички свързани с тях предизвикателства, описани подробно в сайта на 

мероприятието https://www.dentaprime-runcity.com/ за регистрация, участие, освобождаване и отказ от отговорност, поемане на риск 

и обезщетение. 

Внимание! Прочетете внимателно преди да подпишете! 

Този документ има правни последици и ще се отрази на Вашите законни права, както и ще ограничи или елиминира способността 

Ви да предявявате БЪДЕЩИ ИСКОВЕ. 

Ако желаете, можете да направите независима правна консултация. 

Аз........................................................................................................................... .................................................................................  

Дата на раждане............................................,  Адрес........................................................................................................... ................ 

Тел. ..............................................................................., е-mail: …………...............................................………………………........ 

съм запознат(а) с условията на Събитието, изискванията за регистрация, участие, правила на провеждане, задължителната екипировка, 

осигуряване на трасето, участие на доброволци,  разрешени и забранени действия по време на състезанието от старта до финала.  
Аз разбирам и приемам, че с подписването ми по-долу давам  законовото си съгласие за всички изброени твърдения, свързани 

с регистрацията и участието ми в Събитието, организирано от СК „АЙ РЪН“, платформа  „iRun.bg“ и МДЦ Дентапрайм ЕАД.  
Съгласен съм с настоящата декларация да освободя от отговорност организаторите СК „АЙ РЪН“ и МДЦ Дентапрайм ЕАД, 

като поемам лична отговорност и всички рискове с участието си в горепосоченото състезание. 

С настоящото свободно и доброволно приемам действия за себе си, и от името на моите съпруг/га, деца, родители, настойници, 

наследници, близките роднини, и каквито и да било правни или лични представители, изпълнители, администратори, наследници и 

правоприемници, или някой друг, който може да твърди или съди от мое име, както следва: 

1. С настоящото потвърждавам и поемам всички рискове за участие в това събитие. Потвърждавам горско/планинско/ бягане, 

и допълнителни предизвикателства, включени в програмата и обявени предварително и / или други части от това събитие, които по 

своята същност са опасни и са изключително изпитание на моите физически и психически граници, което носи със себе си потенциала 

за сериозни телесни наранявания, трайно увреждане, парализа и смърт, други щети и загуби. Аз потвърждавам и се съгласявам, че е 

моя отговорност да определя дали съм достатъчно добре и достатъчно здрав/а и подготвен/а да участвам безопасно в събитието, да 

сключвам и поддържам подходяща застраховка срещу всяко нараняване и декларирам, че съм или ще бъда достатъчно добре 

физически подготвен/а да участвам в събитието, което е мое лично решение и избор. 

Аз нямам физическо или психическо заболяване, което при участието ми в състезанието би изложило на опасност мен или 

други хора или би повлияло на способността ми да участвам безопасно в събитието. Приемам отговорността за състоянието и 

адекватността си, за моята екипировка и поведението ми във връзка със събитието. Аз разбирам, и приемам всички рискове 

произлизащи от и свързани с бягането в пресечена местност и / или други дейности, свързани с това събитие и се съгласявам да 

участвам при тези обстоятелства. Аз също поемам и всички други рискове, свързани с участието ми в това събитие, включително, но 

не ограничени до следното: падане, опасност от сблъсъци с превозни средства, пешеходци, сблъсък с други участници, както и 

неподвижни обекти; опасности, произтичащи от метеорологичните условия, опасности на повърхността от наличие на снежна, ледена 

и/или кална/хлъзгава покривка, повреда на оборудването / екипировката, неадекватна екипировка и оборудване за безопасност; също 

и опасностите, които могат да бъдат породени от зрители или доброволци; и метеорологични условия.  

Признавам, че тези рискове са рискове, които могат да са резултат от непредпазливи действия, пропуски и / или небрежност 

на освободените страни, както е дефинирано в настоящия документ. Разбирам, че ще участвам в събитието на мой собствен риск, че 

съм отговорен/на за риска от участие в събитието. 

2. Разбирам и признавам опасностите, свързани с консумацията на алкохол и / или наркотици и други непозволени вещества 

преди, по време и след събитието и  признавам, че консумацията на алкохол и / или наркотици и други непозволени вещества може 

да наруши преценката ми и двигателните ми умения.  

Аз поемам отговорност за всяка вреда, загуба или повреда, свързана с консумацията ми на алкохол и / или наркотици, 

опиати и други непозволени вещества. 

3. Аз се отказвам и освобождавам от ОТГОВОРНОСТ СК „АЙ РЪН“, ЕИК 176819028, платформа iRun.bg, МДЦ Дентапрайм 

ЕАД, спонсори на събитието, организатори на събитието, директори, организаторски екип, рекламодатели, собственици на имоти/ 

инвентар, оборудване, свързани с мероприятието, доброволци, администратори, контрагенти, доставчици, всички други физически 

или юридически лица, участващи със събитието, както и други държавни органи, и / или агенции, чиято собственост и / или персонал 

се използват и / или по някакъв начин съдействат на места, в които събитието или сегменти на Събитието се провежда, и всеки един 

от съответните им майка, дъщерно дружество и дъщерни дружества, лицензианти, служители, директори, партньори, членове на 

Управителния съвет, акционерите, съдружниците, супервайзори, застрахователи, представители, служители, доброволци, и други 

участници и представители (индивидуално и колективно), от всякакви искове, задължения от всякакъв вид, искания, щети 

(включително преки, непреки, случайни, специални и / или последващи), загуби (икономически и неикономически), както и 

причините за действия, от всякакъв вид или каквото и да е естество, които имам, или мога да имам в бъдеще, включително съдебни 

разноски, адвокатски възнаграждения и съдебни разноски (индивидуално и колективно, на "претенции"), които могат да възникнат 

от, да доведат от, или са свързани с моето участие в събитието или пътуването ми до или от събитието, включително и моята смърт, 

телесна повреда, частична или трайна загуба на трудоспособност, небрежност, имуществени/неимуществени щети и щети от какъвто 

и да е вид, кражба на собственост и за искове, свързани с осигуряване на първа помощ, медицинско обслужване, медицинско лечение, 

или медицински решения (на мястото на събитието или другаде) и евентуални искания за медицински или болнични разходи, дори 



ако тези твърдения са причинени от небрежност, пропуски, или безхаберието на освободените страни, освен в случай на смърт или 

телесни наранявания, причинени от небрежност на освободените страни. 

4. ДОПЪЛНИТЕЛНО се съгласявам да не съдя някого от освободените страни за всяко от твърденията, и ги освобождавам от 

отговорност (освен в случай на смърт или телесна повреда, причинена от тяхната небрежност). 

Аз се съгласявам да предпазвам, защитавам освободените страни от всеки и всички разходи направени за искове, направени 

от мен или други физически или юридически лица, за пасиви, оценени от съответните страни, включително, но не само съдебните 

разходи, съдебни такси и разноски по производство, произтичащи от или в резултат от , пряко или косвено, изцяло или частично, 

моето нарушение или неизпълнение на някоя част от настоящото споразумение, моето нарушение или неизпълнение на някое от 

предварително зададените правила от организаторите на  състезанието и / или моите действия или бездействия, които причиняват 

нараняване или повреда на друго лице. 

5. Съгласен съм да чета и да спазвам конкурентните правила, приети от състезанието, правила за санкциониране на 

участниците, включително при употреба и на всякакви неразрешени медикаменти и вещества или допинг правила за контрол,  и 

информация в ръководството на информационния сайт, тъй като те могат да бъдат изменяни до момента на състезанието или 

непосредствено преди него. Съгласен/на съм, че преди да участвам в събитието ще се запозная с трасе, съоръжения, оборудване, 

екипировка, които ще бъдат използвани, и ако осъзная, че не са безопасни, аз веднага ще уведомя Директора на състезанието. 

6. С настоящото се съгласявам да получа медицински грижи и лечение, което може да се счита за препоръчително в случай 

на нараняване, злополука или заболяване, докато участвам в събитието от медицинското лице  или някой от неговите агенти, 

служители, доброволци, партньори и определените, лекар и / или болница. Ако е необходимо, упълномощавам ОРГАНИЗАТОРИТЕ 

да дадат съгласие за медицински грижи и лечение. Разбирам, че това разрешение се дава предварително за поставяне на всяка 

конкретна диагноза, лечение или болнична помощ, която се изисква и предоставям власт и сила, за да се положат необходимите  

грижи, които гореспоменатите сметнат за необходимо в изпълнение на най-доброто решение по тяхна преценка. Съгласен съм, че 

съм отговорен и нося  отговорност за всеки и всички разходи, направени в резултат на участието си в събитието, които не са обхванати 

от моята застраховка, включително, но не само, медицински грижи и лечение, услуги за бърза помощ, болнични престои, лекар и 

фармацевтични стоки и услуги. Съгласен съм да предпазвам и да обезщетя освободените страни от всякаква отговорност за тези 

разходи. 

7. Аз разрешавам  и доброволно  давам съгласие за разкриването  на всякаква  здравна информация, здравни услуги, свързани 

с мен от лекар, помощен персонал, медицински член на екипа или който и да е организатор на  Събитието за диагностика или 

осигуряване на лечение ми, за платежни цели, координация или грижи и за операции, за здравеопазване, включително необходимите 

административни и бизнес функции, свързани с моя защитена здравна информация, включително, но не само, освобождаването на 

моя защитена здравна информация.  

8. Потвърждавам и се съгласявам, че СК „Ай рън“, платформа iRun.bg, МДЦ Дентапрайм ЕАД и организационният екип, по 

свое усмотрение, може да забави, промeни или отмени събитието, ако прецени, че условията не са подходящи и безопасни за 

провеждане на състезанието. В случай, че събитието е забавено, изменено или отменено по някаква причина, включително, но не 

само поради вятър, дъжд, обилен снеговалеж, заледяване, градушка, ураган, торнадо, земетресение), терористични актове, пожар, 

действителна стачка, други непреодолими трудности, спиране на работа, въстание, война, обществена катастрофа, наводнение, 

неизбежно произшествие, или някаква друга причина извън контрола на ОРГАНИЗАТОРИТЕ, НЕ СЕ ДЪЛЖИ възстановяване на 

такса  участие или всякакви други разходи, направени във връзка със събитието. 

9. Разбирам, че трябва да се съобразявам с контролни времена съответно за избраната от мен дистанция за всеки етап от 

състезанието. В случай, че не спазя зададените за отчитане времена, приемам оттегляне от надпреварата, както и отстраняването на 

състезателния номер от крайното класиране. Разбирам, че ще бъде вписан като "незавършил" - "DNF". 

10. Признавам, че  входната ми такса и място в състезанието са непрехвърлими, от човек на човек, за да се състезава вместо 

мен. 

11. Разбирам, че СК „Ай рън“, платформа iRun.bg и МДЦ Дентапрайм ЕАД си запазват правото, по своя преценка, да откажат 

влизане, отменят влизането, дисквалифицират  всеки участник по всяко време, и / или да дисквалифицират всеки индивид от 

събитието поради неспазване на общите правила и условия или ако преценят, че здравословното състояние на състезателя не е 

безопасно.  

Заявявам изрично, че се отказвам от всякакви претенции за вреди и загуби, произтичащи от отказа или отнемането на правото 

за участие, надхвърлящо размера на таксата за участие. 

12. Настоящото споразумение, и всеки спор или претенция, произтичащи от или във връзка с него или неговия предмет или 

образуване (включително извъндоговорни спорове или претенции) се урежда от и тълкува в съответствие със законодателството на 

Република България. Ако някоя от разпоредбите на настоящото споразумение, се счита за незаконна, невалидна, или по някаква 

причина е неприложима, следва да бъде извадена от настоящото споразумение и не се отразява на валидността и приложимостта на 

останалите разпоредби. Настоящото споразумение съставлява цялото разбиране по отношение на неговия предмет. Всички други 

условия, изречени мълчаливо, писмено или устно, се изключват до максималната степен, позволена от закона. 

 

 

 

Участник, име:  __________________________________________________                       BIB /Стартов номер: ___________________ 

 

 

 

ДАТА:  ______________________       ПОДПИС:  ___________________ 

 


