Договор за участие и изключване на отговорност

Имена: _________________________________________________

Дата на раждане: _____/______/_______ (дд/мм/гггг)

ЕГН ____________________________________________________

Пол: Мъж

Жена

Националност:
Адрес:

-

Улица / Номер ______________________________________________

-

Пощенски код / Град _________________________________________

-

Държава ___________________________________________________

ПРОЧЕТЕТЕ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ПОДПИСВАНЕ. ТОЗИ ДОКУМЕНТ НОСИ ПРАВНИ
ПОСЛЕДИЦИ, ЩЕ СЕ ОТРАЗИ НА ВАШИТЕ ЗАКОННИ ПРАВА И ЩЕ ОГРАНИЧИ ИЛИ ПРЕКРАТИ ВАШИТЕ
ВЪЗМОЖНОСТИ ДА ИЗВЪРШИТЕ ОПРЕДЕЛЕНИ БЪДЕЩИ ДЕЙСТВИЯ.
За да бъда допуснат от Сдружение с нестопанска цел „Лъвско сърце“, БУЛСТАТ 177032702 (наричано за
краткост „Организатора”) да взема участие в крос триатлон „Лъвско сърце Утопия“ (наричано за краткост
“Събитието”), Аз, Участникът, разбирам и осъзнавам, че, подписвайки по-долу, аз се задължавам с условията,
декларациите и твърденията, включени в следното Споразумение за участие, освобождаване от отговорност,
поемане на риск и обезщетение (наричано за краткост „Споразумението“) и че тези условия, декларации и
твърдения са свободно и доброволно направени и приети от Участника и Организатора, а именно:

I. Организационни мерки:
1) Участникът е длъжен да предостави копие от сключена лична застраховка, която покрива рисковете от
контузия и/или смърт по време на участието му в спортно състезание с плуване в открити води, колоездене по
пресечен терен и тичане по и извън националната пътнотранспортна мрежа в режим на състезание и да я
предостави на организаторите заедно с всички други задължителни документи за участие. Неспазването на
това условие дава право на организаторите да не допуснат участнika до участие в Събитието.
2) Участникът следва да спазва Правилата за участие в крос триатлон „Лъвско сърце Утопия“ и всякакви други
правила на Организатора, ако такива са приложими, в допълнение на официалната програма на Събитието;
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3) В случай на неизпълнение, Организаторът има право да изключи/дисквалифицира Участника от
състезанието и/или да съобщи за дисквалифицирането, както сметне за подходящо, ако програмата на
Събитието или безопасността на Участника или на други участници в Събитието или на трети лица е или би
могла да бъде застрашена;
4) В случай на наличие на признаци за необходимост от медицинска намеса, медицинските екипи са
оправомощени да изключи Участника от състезанието за негова собствена безопасност и/или да му
забрани/откаже по-нататъшно участие в Събитието;
5) Ако състоянието на Участника видимо не позволява неговото благополучно продължаване по какъвто и да
било начин, по преценка на Организаторите и медицинските лица на терен, Участникът може да бъде изключен
от участие в събитието или от официалното класиране (дисквалифициран);
6) Ако личния номер на Участника е невидим, особено ако логото на състезанието и спортния номер не могат
да бъдат разпознати, както и ако времеизмервателната гривна и/или GPS проследяващото устройство са
изгубени Организатора може да дисквалифицира Участника и при всички положения Участника ще бъде
изваден от официалния списък с финиширали състезатели;
7) Ако Участникът не спазва контролните времена за преминаване през различните етапи и пунктове на
състезанието, Организаторът има право да го / я изключи от участие за негова и всеобща безопасност.
II. Освобождаване от отговорност:
1) Организаторът може по свое собствено усмотрение да отложи, измени или отмени Събитието, ако счете, че
условията в деня на състезанието не са безопасни. Ако Събитието бъде отложено, изменено или отменено по
каквато и да било причина, включително, но не ограничено до, в резултат на разпореждане на компетентен
орган, форсмажорни обстоятелства (като епидемия, пандемия, военен конфликт, природно бедствие, закон за
извънредно положение и др.) и/или условия на състезателното трасе, или всяка друга причина, намираща се
извън контрола на Организатора, последният не дължи възстановяване на таксата за участие в Събитието.
Участникът няма право да прекратява настоящия договор на това основание. Участникът се отказва от правото
си да предявява каквито и да било искове и на каквото и да било правно основание срещу Организатора във
връзка със Събитието при настъпване на някое от обхванатите от настоящата клауза обстоятелства;
2) Организаторът не носи отговорност за вреди, освен при умисъл или груба небрежност, което следва да се
докаже;
3) Организаторът не носи отговорност във връзка с рисковете за здравето на Участника при участието си в
Събитието. Участникът осъзнава, че участието си в Събитието е свързано с рискове и че рискът от сериозно
увреждане и дори смърт не може да бъде изключен от Организатора;
4) Участникът осъзнава и потвърждава, че е негова отговорността засвидетелствана от преглед и медицинска
бележка да прецени дали е достатъчно добре физически подготвен и здрав, без риск и резервации да участва
в събитието;
5) Участникът декларира, че не е бил съветван от доктор, медицински специалист или друго квалифицирано
медицинско лице да не взима участие в Събитието;
6) Участникът е изцяло отговорен за състоянието и адекватността на своята задължителна и препоръчителна
състезателна екипировка;
7) Участникът е длъжен да предостави цялата задължителна екипировка, изисквана от Организатора в
правилника за провеждане на Събитието достъпен на www.lionheart.bg. В случай, че не разполага с някой или
повече елементи и не може да си ги осигури преди старта на състезанието, Участникът няма да бъде допуснат
до участие;
8) Участникът декларира, че е запознат с опасностите, присъщи на състезанието, включително, но не само с
тези на състезателното трасе като наличие на превозни средства или пешеходен трафик и следователно той /
тя поема всички рискове, свързани със спортовете планинско бягане, планинско колоездене и плуване в
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открити води, които съставляват Събитието и спорта триатлон. Участникът също така поема всички и всякакви
рискове, свързани с участието си в Събитието;
9) Участникът също така поема всички рискове, свързани с участието му в Събитието, включително, но не
ограничено до следното: падания, опасности от сблъсък/стълкновение с превозни средства, пешеходци, други
участници и фиксирани обекти; опасности на земната настилка, проблеми в екипировката, неадекватна
предпазна екипировка; и опасности, които могат да бъдат породени от наблюдатели или доброволци; и
климатични условия;
10) Задължение на Участника е да се запознае със състезателното трасе и пресечените местности.
Регистрирайки се за участие в Събитието, Участникът приема и потвърждава състезателното трасе и
пресечените местности, както са представени за участие в Събитието. Участникът следва моментално да
уведоми Организатора за всеки опасен участък и / или пресечена местност от състезателното трасе, което
забележи или за което научи;
11) Участникът е запознат с опасностите, свързани с консумацията на алкохол и / или приемането на
наркотични вещества и / или други медикаменти преди, по време на и след събитието и той / тя осъзнава, че
консумацията на алкохол и / или приемането на наркотични вещества и / или други медикаменти може да
наруши неговите / нейните преценка и спортни умения. Той / Тя поема отговорност за всяка вреда, загуба или
щета, причинени в резултат от консумацията на алкохол и / или наркотични вещества и / или други
медикаменти;
12) В случай че Участника се нуждае от медицинска намеса, с настоящото Участникът дава предварителното
си съгласие за такава медицинска намеса. Медицинската намеса е включена в таксата за регистрация в
определени рамки, включаващи първа помощ и транспорт до медицинско заведение. В случай, че
задължителната лична застраховка не покрива необходимите медицински грижи Участникът може да бъде
таксуван в съответствие с приложимите медицински такси или няма да бъде допуснат до участие в Събитието;
13) Отговорност на Участника е да осигури подходяща застраховка, покриваща медицинска помощ.
Организаторът не носи отговорност за това, но запазва правото си да откаже да допусне Участника до
състезанието при отсъствие на последната;
14) Организаторът не може да бъде подвеждан под отговорност за разместени предмети или аксесоари,
принадлежащи на Участника или на други участници или представляващи част от екипировката на Участника
или на други участници. Организаторът не следва да поема каквато и да било отговорност за предмети и
аксесоари на Участника или други участници, съхранявани от Участника или трети лица, дори и същите да са
предоставени от Организатора; отговорността на Организатора за умисъл и груба небрежност следва да
остане незасегната;
15) В случаите, когато е приложимо Участника следва да се съобразява стриктно с разпорежданията на
министъра на здравеопазването и националния оперативен щаб за борба с Ковид-19. Всички препоръки и
разпореждания са отговорност на Участника и тяхното спазване ще бъде строго прилагано и съблюдавано от
Организатора на Събитието.
III. Права на интелектуална собственост:
Със своята регистрация Участникът безвъзмездно предоставя на Организатора правото, разрешението и
правната възможност да използва имена, образи, гласове и звучи или подобни, заснети или по какъвто и да
било друг начин записани по време на Събитието от Организатора. По подобен начин, Участникът предоставя
на Организатора и на физическите и юридическите лица, на които последния се доверява, използването и
предоставянето чрез видеокасети, компакт дискове (CD, DVD), излъчване по телевизията или по друг начин
като подкаст, уебкаст, записи, филми, търговска реклама, рекламни материали, и / или всякакъв друг запис на
това Събитие за каквито и да било цели, позволени от закона, правото върху следното: фотографии, клипове,
филми, интервюта и всякаква друга репродукция, в която Участника участва по време на Събитието.
Участникът предоставя права върху заснемането на своя образ и всякакви други подобни права, които могат
да бъдат реализирани във връзка с личността, времето и местоположението, без ограничения.
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Правата върху фотографии и звукозаписи на Събитието са изключителна собственост на Организатора.
IV. Разделност/Място на изпълнение/ Приложимо право:
1) Ако отделни разпоредби от това Споразумение са изцяло или частично недействителни или неизпълними,
това не се отразява на действителността на останалата част от Споразумението. Недействителната или
неизпълнима разпоредба следва да се счита за автоматично заменена с действителна и изпълнима
разпоредба, която постига, доколкото е възможно, целите на недействителната или неизпълнима разпоредба;
2) Мястото на изпълнение на всички задължения, произтичащи от или във връзка с това Споразумение, е
мястото на Събитието;
3) Това Споразумение е подвластно изключително на българското право.
V. Допинг:
При подписване на този Договор, Участникът изрично декларира, че е запознат с и потвърждава, че
антидопинговите разпоредби на Световната организация по триатлон са приложими за него. Също така, нивата
на кръвта – доколкото антидопинговите разпоредби на националната федерация (ако има такава в държавата,
където Събитието се провежда) поставя такива – са задължителни. В случай на извършване на кръвен тест,
ако тези нива (максимални стойности) са надминати, Организаторът има правото да изключи Участника от
състезанието.
В случай че срещу него има висящо допингово производство и срещу него са налични конкретни основания да
се предполага, че е използвал допинг, Участникът няма право да участва в Събитието, независимо пред каква
институция е образувано допинговото производство. В такъв случай, Участникът се отказва от правото си да
завежда всякакви искове за такса за участие, парична награда или други искове, включително такива за вреди.
Участникът потвърждава, че е или ще бъде към началната дата на Събитието навършил 18 годишна възраст,
както и че има необходимата правоспособност да сключи настоящия Договор, който същият е прочел, разбира
и доброволно подписва.
АКО НЕ ПРИЕМАТЕ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ, КОЕТО ТОКУ ЩО ПРОЧЕТОХТЕ, МОЛЯ НЕ
ВЗЕМАЙТЕ УЧАСТИЕ В СЪБИТИЕТО.
Прочетох и приемам условията на този Договор, като потвърждавам и съзнавам декларациите и гаранциите,
които са обективирани в него.

Дата и място на подписване _______________________________________________________
Подпис на Участника _____________________________________________________________
Подпис на представител на Организатора ____________________________________________
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