
                 
 

 

DISCLAIMER ДЕКЛАРАЦИЯ ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ  
 

EN Version БГ Версия 

This Disclaimer refers to your obligation 
regarding your participation in Letape by Tour 
de France Event in Bulgaria and all related 
activities. Please carefully read 
this Disclaimer, Acknowledgement, and 
assumption of Risks as well as Cycling 
Regulations (hereinafter referred to as 
“Competition Documents”) in their entirety. 
After you sign this Disclaimer, you will be 
deemed to have expressly known and fully 
understood the rights and obligations under 
the Competition Documents, have agreed to 
abide by all terms and conditions under the 
Competition Documents, and have agreed to 
be bound by the Competition Documents. 
 

Тази декларация за освобождаване от отговорност 
се отнася за вашите задължения по отношение на 
участието Ви в Letape by Tour de France в България 
и всички свързани с него дейности. Моля, 
прочетете внимателно тази декларация за 
освобождаване от отговорност, потвърждение и 
поемане на рискове, както и правилата за 
колоездене (наричани по-нататък „Документи на 
Състезанието“) в тяхната цялост. След като 
подпишете vтази декларация за освобождаване от 
отговорност, ще се счита, че изрично сте запознати 
и напълно разбирате правата и задълженията по 
Документите на Състезанието, че сте се съгласили 
да спазвате всички правила и условия по 
Документите на Състезанието и сте се съгласили 
да бъдете обвързани от Документите на 
Състезанието. 

1. I myself voluntarily participate in Letape by 
Tour de France Event in Bulgaria and all 
related activities (hereinafter referred to as 
“Competition”), which include but are not 
limited to: warm-up exercises; competitive 
cycling both in pre-match practices, and 
official Competitions. I acknowledge that the 
inherent and other risks, hazards, and 
dangers (collectively referred to in this form 
as “risks”) of these activities can cause injury, 
damage, death, or other loss to participants 
or others. I confirm that I have the competent 
capacity and civil liability to participate in the 
Competition, or have obtained the consent of 
my guardian.  

1. Самият аз доброволно участвам в събитието 
Letape by Tour de France в България и всички 
свързани дейности (наричани по-нататък 
„Състезание“), които включват, но не се 
ограничават до: упражнения за загряване; 
състезателно колоездене както в тренировките 
преди началото, така и в официалните състезания. 
Потвърждавам, че присъщите и други рискове и 
опасности (общо наричани в тази форма 
„рискове“) на тези дейности могат да причинят 
нараняване, контузия, смърт или друга загуба на 
участник или други. Потвърждавам, че имам 
правоспособност и гражданска отговорност за 
участие в състезанието или съм получил 
съгласието на моя настойник. 

2. I hereby confirm that I have fully 
understood and agreed to abide by all 
regulations, rules, prescripts, requirements, 
procedures, and measures formulated by the 
Organizing Committee, the organizer, the co-
Organizers, the event venues provider, all 
other sponsoring or participating entities, and 
each of their subsidiaries and co-organizers of 
the Competition (hereinafter collectively 
referred to as “the Organizers”). 
 

2. С настоящото потвърждавам, че съм разбрал 
напълно и съм съгласен да спазвам всички 
разпоредби, правила, предписания, изисквания, 
процедури и мерки, формулирани от 
Организационния комитет, организатора, 
съорганизаторите, доставчика на местата за 
събитието, всички други спонсори или участващи 
субекти и всяко от техните подразделения и 
съорганизатори на Състезанието (наричани по-
нататък заедно „Организаторите“). 



                 
 

 

3. I hereby confirm that, in order to confirm 
the suitability of my physical condition with 
respect to participation in this Competition, I 
have had a physical check-up conducted by a 
medical institution and I have self-evaluated 
based on the physical chec-up and the 
suggestion of doctors. I confirm that I am 
physically and mentally fit for the 
Competition, and have made sufficient 
training and preparation for the Competition, 
and I do NOT have any of the following 
disease or symptoms: 

(a). Congenital Heart Disease or Rheumatic 
Heart Disease 

(b). Hypertension or Cerebrovascular Disease 

(c). Myocarditis or another heart disease 

(d). Coronary Artery Disease or Severe 
Arrhythmia 

(e). High or low Blood Glucose 

(f). Other diseases that are NOT fit for cycling 
events; 

And that I have made full training and 
necessary preparation for taking part in the 
Competition. 

3. С настоящото потвърждавам, че за да потвърдя 
пригодността на моето физическо състояние по 
отношение на участието в това състезание, съм 
преминал физически преглед, извършен от 
медицинска институция и съм се самооценил въз 
основа на физическия преглед. и предложението 
на лекарите. Потвърждавам, че съм физически и 
психически здрав за състезанието и съм направил 
достатъчно тренировки и подготовка за 
състезанието и НЯМАМ някое от следните 
заболявания или симптоми: 

(а). Вродено сърдечно заболяване или 
ревматично сърдечно заболяване 

(б). Хипертония или мозъчно-съдова болест 

(в). Миокардит или друго сърдечно заболяване 

(г). Коронарна артериална болест или тежка 
аритмия 

(д). Висока или ниска кръвна глюкоза 

(е). Други заболявания, които ме правят 
непригоднен за колоездачни състезания; 

И че съм направил пълноценни тренировки и 
необходимата подготовка за участие в 
състезанието. 

4. I undertake that, if I participate in any of 
the Courses I am of age of 18 years on the 
date of the competition. I undertake that I 
have sufficient experience, ability, and 
training to participate in and complete the 
Competition. I confirm that I am fully aware 
of the special requirements, risks, and unsafe 
factors (including but not limited to risks of 
injury or death resulting from the 
Competition) arising from and in connection 
with participation in the Competition. I have 
also recognized that the Competition may be 
physically demanding. 

4. Задължавам се, че ако участвам в някой от 
маршрутите, съм на възраст над 18 години към 
датата на състезанието. Потвърждавам се, че 
имам достатъчно опит, способности и подготовка, 
за да участвам и завърша маршрута. 
Потвърждавам, че съм напълно наясно със 
специалните изисквания, рискове и опасни 
фактори (включително, но не само рискове от 
нараняване или смърт в резултат на 
Състезанието), произтичащи от и във връзка с 
участието в Състезанието. Разбрах също, че 
състезанието може да физически изтощително. 

5. I have carefully evaluated all kinds of risks 
(including but not limited to the risks 
mentioned in Acknowledgment and 

5. Внимателно съм оценил всички видове рискове 
(включително, но не само рисковете, споменати в 
Потвърждението и поемането на рискове), които 



                 
 

 

Assumption of Risks) that may occur during 
the Competition, the preparation period, and 
the round-trip to and from the Competition 
venue. I pledge to assume all the 
aforementioned risks and confirm that I am 
willing to accept the consequences caused by 
such risks. I confirm that I will be solely liable 
for, and hereby exempt the Organizers from 
liabilities of, any and all personal injury, 
partial or permanent disability, death, 
medical treatments, hospitalization expenses, 
property damage, theft, or property loss of 
any form resulted from my participation in 
the Competition or occurring in the entire 
duration of my participation in the 
Competition (either before, during or after 
the Competition). The Organizers shall 
assume no liability for the aforementioned 
compensation in any form. 
 

могат да възникнат по време на състезанието, 
подготвителния период и двупосочно пътуване до 
и от мястото на състезанието. Задължавам се да 
поема всички гореспоменати рискове и 
потвърждавам, че съм готов да приема 
последствията, причинени от такива рискове. 
Потвърждавам, че ще бъда изцяло отговорен за и 
с настоящото освобождавам Организаторите от 
отговорност за всички и всички лични 
наранявания, частична или постоянна 
нетрудоспособност, смърт, медицинско лечение, 
разходи за хоспитализация, имуществени щети, 
кражба или имуществена загуба под каквато и да 
е форма в резултат на участието ми в 
Състезанието или настъпили през цялото 
времетраене на моето участие в Състезанието 
(преди, по време или след Състезанието). 
Организаторите не поемат никаква отговорност за 
гореспоменатото обезщетение под никаква 
форма. 

6. If I suffer personal injury before, during, or 
after the Competition, I agree to accept 
temporary, urgent, or other medical 
assistance of all nature (including but not 
limited to Cardio-pulmonary Resuscitation, 
Automated External Defibrillator, rapid transit 
by renting a vehicle or aircraft, transfer, 
hospitalization, blood transfusion, surgery, 
and medication) as may be necessary based 
on my condition provided by the Organizers 
and their staffs during the Competition. I 
agree to bear all expenses associated with 
and arising from such services and 
transportation. I agree to publish or allow the 
Organizers to publish any medical 
information or records for treatment, 
referral, payment, and any medical 
information or records for any other 
necessary purposes. 
 

6. Ако претърпя телесна травма преди, по време 
или след състезанието, приемам да приема 
временна, спешна или друга медицинска помощ 
от всякакъв характер (включително, но не само, 
сърдечно-белодробна реанимация, автоматичен 
външен дефибрилатор, бърз транспорт чрез 
наемане на превозно средство или самолет, 
трансфер, хоспитализация, кръвопреливане, 
операция и медикаменти), коетото може да е 
необходимо въз основа на моето състояние, 
предоставено от Организаторите и техния 
персонал по време на Състезанието. Съгласен съм 
да поема всички разходи, свързани с и 
произтичащи от такива услуги и транспорт. 
Съгласен съм да публикувам или да разреша на 
Организаторите да публикуват всякаква 
медицинска информация или записи за лечение, 
насочване, плащане и всякаква медицинска 
информация или записи за всякакви други 
необходими цели. 

7. I accept the personal accident insurance 
provided by the Organizers, and I confirm that 
I have understood and accepted the terms 
and conditions of the insurance contract. 
 

7. Приемам предоставената от Организаторите 
застраховка „Злополука“ и потвърждавам, че съм 
разбрал и приемам условията на 
застрахователния договор. 



                 
 

 

8. I undertake to provide the Organizers with 
my ID card/passport and certificate to verify 
my personal identity and eligibility to 
participate in the Competition. I guarantee 
that the ID card/passport and certificate 
submitted are true and valid. I agree to bear 
all responsibility arising from any untrue or 
invalid information submitted. In such 
circumstances, the Organizers may refuse to 
grant eligibility for participation, and the paid 
entry fee and other related fees will not be 
refunded. 
 

8. Задължавам се да предоставя на 
Организаторите моята лична карта/паспорт и/или 
документ за удостоверяване на моята 
самоличност и право на участие в Състезанието. 
Гарантирам, че представените лична 
карта/паспорт и документи са верни и валидни. 
Съгласен съм да нося цялата отговорност, 
произтичаща от предоставената невярна или 
невалидна информация. При такива обстоятелства 
Организаторите могат да откажат да признаят 
допускането ми до участие и платената такса за 
участие и други свързани такси няма да бъдат 
възстановени. 

9. I am aware of and I understand the 
provisions of the Organizers that the numbers 
shall not be transferred to any other person. I 
pledge to enter and complete the 
Competition in my own name. I will not 
transfer my eligibility of participation and the 
number obtained after entry to any other 
person in any form. I shall be liable for any 
and all consequences resulted from such 
transfer. I agree that the Organizers have the 
right to cancel the eligibility of my 
participation once found such violations, and I 
agree that the entry fee and other payments 
paid in advance would not be refunded. If I do 
not fulfill the obligation to keep custody of 
my number or arbitrarily transfer, lend the 
number, or have other acts or omissions in 
violation of the previous preceding article, 
causing the third party to participate in the 
Competition or any other activities with the 
number, I shall bear any and all legal 
consequences and liabilities arising 
therefrom.  

9. Запознат съм и разбирам разпоредбите на 
Организаторите, че номерата не трябва да бъдат 
преотстъпвани на други лица. Задължавам се да 
участвам и да завърша състезанието от свое име. 
Няма да прехвърля правото си на участие и 
номера, получен след получаване, на друго лице 
под никаква форма. Нося отговорност за всички 
последствия, произтичащи от такова прехвърляне. 
Съгласен съм, че организаторите имат право да 
отменят допускането ми до участие, след като 
установят такива нарушения, и съм съгласен, че 
таксата за участие и други плащания, платени 
предварително, няма да бъдат възстановени. Ако 
не изпълня задължението да пазя своя номер или 
произволно прехвърлям, давам номера назаем 
или извърша други действия или бездействия в 
нарушение на предходния член, което кара 
третата страна да участва в състезанието или 
всякакви други дейности с номера, ще поема 
всички правни последици и отговорности, 
произтичащи от това. 

10. I agree not to deliberately damage, 
change or mask my handlebar number before 
and during the Competition. I will abide by 
the dress code. I agree that the Organizers 
reserve the right to cancel my eligibility for 
participation immediately if I fail to abide by 
the foregoing requirements, and the entry fee 
and other payments paid in advance will not 
be refunded. 

10. Съгласен съм да не повреждам умишлено, 
променям или маскирам номера на кормилото си 
преди и по време на Състезанието. Ще спазвам 
дрес кода. Съгласен съм, че Организаторите си 
запазват правото незабавно да отменят правото 
ми на участие, ако не спазвам горепосочените 
изисквания, и таксата за участие и други 
плащания, платени предварително, няма да бъдат 
възстановени. 



                 
 

 

11. I undertake to obey the command and 
instructions of the judges, security staff and 
staff of the Competition during the 
Competition. If I fail to do so, any 
responsibility and obligation arising 
therefrom shall be borne by myself. If the 
Organizers are required to bear any 
responsibility to the third party for any 
matter related to my foregoing failure, I agree 
that the Organizers have the right to claim all 
compensation against me so as to restitute 
the Organizers to the state that no loss is 
suffered by the Organizers. 
 

11. Задължавам се да спазвам указанията и 
инструкциите на съдиите, охраната и персонала на 
състезанието по време на състезанието. Ако не го 
направя, отговорността и задълженията, 
произтичащи от това, ще бъдат мои. Ако от 
Организаторите се изисква да носят каквато и да е 
отговорност пред третата страна за какъвто и да е 
въпрос, свързан с неизпълнение на мои 
задължения, аз се съгласявам, че Организаторите 
имат право да поискат всички обезщетения от 
мен, така че да компенсират Организаторите за 
всички претърпени загуби от тях. 

12. I undertake to withdraw from the 
Competition if I do not finish the Competition 
before the cut-off time, if I have physical 
discomfort, or face any unexpected incident 
on the course. I am solely liable for any and 
all consequences if I insist on not withdrawing 
in such circumstances, and any responsibility 
and obligation arising therefrom shall be 
borne by myself. If the Organizers are 
required to bear any responsibility for the 
third party due to my failure to withdraw, I 
agree that the Organizers have the right to 
claim all compensation upon me and ensure 
that the Organizers return to the state of no 
loss suffered. 
 

12. Задължавам се да прекратя участието си в 
състезанието, ако не завърша състезанието преди 
посоченото контролно време, ако изпитвам 
физически дискомфорт или ако претърпя 
неочакван инцидент на трасето. Аз нося цялата 
отговорност за всички последствия, ако откажа да 
прекратя участието си при такива обстоятелства, и 
всяка отговорност и задължение, произтичащо от 
това, ще се поемат от мен. Ако Организаторите са 
длъжни да поемат каквато и да е отговорност за 
третата страна поради моето нежелание да 
прекратя участието си, аз се съгласявам, че 
Организаторите имат правото да поискат цялото 
обезщетение от мен и да компенсират  
Организаторите за всички понесени загуби. 

13. I hereby irrevocably agree to allow the 
Organizers or any third party authorized by 
the Organizers to take photographs, film, 
record, and/or obtain and use the 
Competition-related names, pictures, sounds, 
written statements, photographs, and/or 
visual images of mine and/or my family’s 
freely, as well as to freely use photos, videos, 
movies, sounds or any other recordings of 
this event (hereinafter referred to as "the 
relevant event materials") for advertising, 
publicity, commercial or any other 
commercial purpose, marketing campaign or 
lawful purposes. I further irrevocably grant 
the Organizers and its successor/transferor 
and other third parties authorized by the 

13. С настоящото неотменимо се съгласявам да 
разреша на Организаторите или на всяка трета 
страна, упълномощена от Организаторите, да 
прави снимки, да филмира, записва и/или да 
получава и използва свързаните със Състезанието 
имена, снимки, звуци, писмени изявления, снимки 
и/или визуални изображения мое и/или на моето 
семейство свободно, както и свободно да 
използват снимки, видеоклипове, филми, звуци 
или всякакви други записи на това събитие 
(наричани по-нататък „съответните материали за 
събитието“) за реклама, публично оповестяване 
или всякакви други търговска цел, маркетингова 
кампания или други законосъобразни цели. Освен 
това неотменимо предоставям на Организаторите 
и техните правоприемници и други трети страни, 



                 
 

 

Organizers to use, edit, copy, transmit and 
distribute permanently, to release, display 
and/or perform other actions in whole or in 
part, without payment of royalties or other 
compensation, and are not subject to time, 
territory or media restrictions. Except that the 
law clearly stipulates the rights belong to me, 
I am aware that the ownership and property 
rights of the relevant event materials are 
attributed to the Organizers. I hereby 
irrevocably waive all rights to review or 
approve the use of my relevant event 
materials, and I hereby irrevocably exempt 
the Organizers and the third party authorized 
by the Organizers from now on and in the 
future from all claims including defects, 
infringements of privacy or publicity, 
intrusions, misrepresentations, public 
disclosure of private facts, physical or 
emotional harm or distress or claims of 
similar claims or infringement, whether for 
contract, tort or other reasons for using my 
relevant event materials worldwide. I 
represent and warrant that the right to grant 
and consent to the use of my relevant event 
materials under this statement will not 
violate any laws and regulations, contractual 
agreement, be in conflict with the rights of 
any third party or be in violation of any legally 
binding document. 
 

упълномощени от Организаторите, да използват, 
редактират, копират, предават и разпространяват 
за постоянно, да излъчват, показват и/или 
извършват други действия изцяло или частично, 
без заплащане на хонорари или друга 
възнаграждения и не подлежат на времеви, 
териториални или медийни ограничения. Освен 
ако  закон изрично постановява, че правата 
принадлежат на мен, аз съм наясно, че 
собствеността и правата на собственост върху 
съответните материали на събитието принадлежат 
на Организаторите. С настоящото неотменимо се 
отказвам от всички права да преглеждам или 
одобрявам използването на съответните ми 
материали за събитието и с настоящото 
неотменимо освобождавам Организаторите и 
третата страна, упълномощена от Организаторите, 
отсега нататък и в бъдеще от всички искове, 
включително за неизпълнение на задължения, 
нарушения на поверителността или публичност, 
невярно представяне, публично разкриване на 
лични факти, физическа или емоционална вреда 
или страдание или искове на подобни основания 
или нарушения, независимо дали за договор, 
непозволено увреждане или други причини за 
използване на моите подходящи материали за 
събития по целия свят. Декларирам и гарантирам, 
че правото да предоставям и давам съгласие за 
използване на съответните ми материали за 
събитието съгласно това изявление няма да 
нарушава никакви закони и разпоредби, 
договорно споразумение или да бъде в конфликт 
с правата на която и да е трета страна или да бъде 
в нарушение на което и да е правно обвързващ 
документ. 

14. Other supplementary agreements 
 

14. Други допълнителни споразумения 
 

14-1 If I am underage (below 18 years old on 
the date of Competition), my legal guardian 
or legal representative shall sign the 
Disclaimer on my behalf. The Disclaimer 
signed by my legal guardian or legal 
representative has the same legal effect on 
me. If the identity of my legal guardian or 
legal representative is challenged or declared 
invalid, I will abide by this Disclaimer and 

14-1 Ако съм непълнолетен (под 18 години към 
датата на Състезанието), моят законен настойник 
или законен представител ще подпише 
Декларация за освобождаване от отговорност от 
мое име. Декларацията за освобождаване от 
отговорност, подписан от моя законен настойник 
или законен представител, има същата правна 
сила за мен. Ако самоличността на моя законен 
настойник или законен представител бъде 



                 
 

 

compensate the exempted party for this 
Disclaimer, including the Organizers, to the 
fullest extent permitted by law and in 
accordance with the terms of this Disclaimer. 
 

оспорена или обявена за невалидна, аз ще 
спазвам този отказ от отговорност и ще обезщетя 
освободената страна за този отказ от отговорност, 
включително организаторите, в най-пълната 
степен, разрешена от закона и в съответствие с 
условията на тази Декларация за освобождаване 
от отговорност. 

14-2 As far as my relationship with the 
Organizers is concerned, I acknowledge that 
the content of this Disclaimer takes 
precedence over any terms or statements 
that I may have with other parties (other than 
the Organizers) that may be signed in 
connection with the event. 
 

14-2 Що се отнася до отношенията ми с 
Организаторите, аз потвърждавам, че 
съдържанието на тази Декларация за 
освобождаване от отговорност има предимство 
пред всички условия или изявления, които може 
да имам с други страни (различни от 
организаторите), които може да са подписани във 
връзка с събитие. 

14-3 The Organizers reserve (at its own 
discretion) the rights to dismiss or cancel any 
participants to participate in the event, at any 
time to refuse or revoke the admission 
application, and/or to cancel the participant’s 
right to participate in the Competition. If I am 
dismissed or asked to leave for any reason, I 
agree to bear all costs incurred for leaving the 
Competition in advance (whether for medical 
reasons, dismissal, personal emergency, or 
other reasons). If my application for 
admission is rejected or canceled, I agree that 
the Organizers are not liable for any cost or 
loss exceeding the registration fee for me or 
my family. 
 

14-3 Организаторите си запазват (по свое 
усмотрение) правото да не допуснат или да 
прекратят всеки участник да участва в събитието, 
по всяко време да откажат или отменят 
заявлението за допускане и/или да отменят 
правото на участника да участва в Състезанието. . 
Ако не бъда допуснат или помолен да напусна по 
каквато и да е причина, се съгласявам да поема 
предварително всички разходи, направени за 
напускане на състезанието (независимо дали по 
медицински причини, уволнение, лична спешност 
или други причини). Ако заявлението ми за 
участие не бъде приета или анулирана в 
последствие, се съгласявам, че организаторите не 
носят отговорност за никакви разходи или вреди, 
надвишаващи таксата за регистрация за мен или 
семейството ми. 

14-4 I acknowledge and agree that the 
Organizers (according to its own judgment) 
may postpone, reschedule or cancel the 
event for any reason, including the case that 
if it is believed that the conditions on the 
Competition day are unsafe or unsuitable for 
the Competition. If the Competition is 
postponed, rescheduled or canceled for any 
reason, including but not limited to natural 
disasters or related factors (including but not 
limited to storms, floods, rainfall, hail, 
hurricanes, tornadoes, earthquakes), terrorist 
acts, fires, potential or actual strikes, labor 
difficulties, strikes, riots, wars, public 

14-4 Потвърждавам и се съгласявам, че 
Организаторите (според собствената си преценка) 
могат да отложат, пренасрочат или отменят 
събитието по каквато и да е причина, включително 
в случай, че се смята, че условията в деня на 
състезанието не са безопасни или неподходящи за 
Състезание. Ако състезанието бъде отложено, 
пренасрочено или отменено по някаква причина, 
включително, но не само природни бедствия или 
свързани фактори (включително, но не само бури, 
наводнения, валежи, градушка, урагани, торнадо, 
земетресения), терористични актове, пожари, 
потенциални или действителни стачки, трудови 
затруднения, стачки, бунтове, войни, обществени 



                 
 

 

disasters, floods, inevitable casualties, 
government actions (including failure to 
obtain government approvals, permits, 
certificates, etc.), conditions during the 
Competition and that on the Competition 
day, or any other reasons beyond the 
Organizers’ control, the Organizers reserve 
the right NOT to refund my registration fee or 
any other fees related to the Competition. 
 

бедствия, наводнения, извънредни обстоятелства, 
правителствени действия (включително 
неполучаване на правителствени одобрения, 
разрешения, сертификати и т.н.), условия по време 
на състезанието и в деня на състезанието, или 
всякакви други причини извън контрола на 
Организаторите, Организаторите си запазват 
правото да НЕ възстановят моята регистрационна 
такса или други такси, свързани със Състезанието. 

14-5 The Organizers reserves the right to 
transfer its rights under this Disclaimer to 
other entities or individuals (“assignees”) at 
any time, and any such transfer will grant the 
assignee all rights contained in this 
Disclaimer. Such rights and protections are 
consistent with those obtained by the 
Organizers, other exempted parties, and their 
related parties in this Disclaimer. 
 

14-5 Организаторите си запазват правото да 
прехвърлят своите права по тази Декларация за 
освобождаване от отговорност на други 
юридически или физически лица 
(„правоприемници“) по всяко време и всяко 
такова прехвърляне ще предостави на 
правоприемника всички права, съдържащи се в 
тази Декларация за освобождаване от 
отговорност. Такива права и защити са в 
съответствие с тези, получени от организаторите, 
други освободени страни и свързаните с тях 
страни в този отказ от отговорност. 

14-6 If I have signed this Disclaimer both 
online and on-site, I agree that the version of 
the statement I signed on site shall be equally 
binding upon me, in case any modification is 
made in the statement signed by me on site, 
compared with the online version, the 
statement signed by me on site shall prevail 
as the final version. Even if the underage 
participant has signed this Disclaimer online, 
the underage participant and his/her legal 
guardian shall arrive on site on the pick-up 
date of the Competition materials, and the 
underage participant’s legal guardian shall 
sign this Disclaimer on site. 
 

14-6 Ако съм подписал тази Декларация за 
освобождаване от отговорност както онлайн, така 
и на място, се съгласявам, че версията на 
декларацията, подписана от мен на място, ще 
бъде еднакво обвързваща за мен, в случай че се 
направят промени в декларацията, подписана от 
мен на място, в сравнение с онлайн версията 
подписаната от мен декларация на място има 
предимство като окончателна версия. Дори ако 
непълнолетният участник е подписал този отказ от 
отговорност онлайн, непълнолетният участник и 
неговият/нейният законен настойник трябва да 
пристигнат на място на датата на получаване на 
материалите на състезанието, а законният 
настойник на непълнолетния участник трябва да 
подпише този отказ от отговорност на място. 

14-7 This Disclaimer is effective from the date 
of signing by me and my legal guardian or 
legal representative and is valid during the 
registration and participation of the 
Competition, and the Disclaimer remains true 
and fully effective for me after the 
Competition. 
 

14-7 Тази  Декларация за освобождаване от 
отговорност влиза в сила от датата на подписване 
от мен и моя законен настойник или законен 
представител и е валидна по време на 
регистрацията и участието в състезанието, като 
Декларация за освобождаване от отговорност 
остава валиден и напълно ефективен за мен след 
състезанието. 



                 
 

 

14-8 This Disclaimer is to be interpreted and 
enforced to the fullest extent permitted by 
law. If any part of this statement is deemed to 
be illegal or unenforceable, it shall not affect 
the enforceability of the other terms, such 
other terms remain in full force and effect. 
 

14-8 Тази Декларация за освобождаване от 
отговорност трябва да се тълкува и прилага в най-
пълната степен, разрешена от закона. Ако някоя 
част от това изявление се счита за незаконна или 
неприложима, това няма да повлияе на 
приложимостта на другите условия, тези други 
условия остават в пълна сила и действие. 

15. I further expressly agree that this 
Disclaimer is intended to be as broad and 
inclusive as permitted by applicable law and 
that any provision of this Disclaimer is 
considered unenforceable by any court of 
competent jurisdiction for any reason, (a) The 
validity, legality, and enforceability of the 
remaining provisions are not affected or 
impaired in any way. (b)The unenforceable 
provisions shall be deemed to be modified 
and substituted by provisions of intent and 
economic effect close to the unenforceable 
provisions. This statement shall be deemed to 
have been modified and replaced accordingly. 
 

15. Освен това изрично се съгласявам, че тази 
Декларация за освобождаване от отговорност има 
за цел да бъде толкова широка и всеобхватна, 
колкото е разрешено от приложимото 
законодателство, и че всяка разпоредба на тази 
Декларация за освобождаване от отговорност се 
счита за неприложима от който и да е 
компетентен съд по каквато и да е причина, (a) 
Валидността, законността и приложимостта на 
останалите разпоредби не са засегнати или 
накърнени по никакъв начин. (b) Неизпълнимите 
разпоредби се считат за променени и заменени с 
разпоредби за намерение и икономически ефект, 
близки до неприложимите разпоредби. Тази 
декларация ще се счита за променена и съответно 
заменена. 

16. I acknowledge and agree that I (or my 
legal guardian or legal representative) have 
carefully read, understood and agreed to 
voluntarily sign this Disclaimer and I 
understand that this is a legally binding 
statement between me and the Organizers. I 
hereby acknowledge and agree that from the 
date of signing this statement, it will be valid 
and legally binding for me (if I am the legal 
guardian of the participant) and my spouse, 
children, other relatives, heirs, executors, 
representatives and successors. Adult 
participants must provide all information and 
personally sign this statement. The statement 
for minor participants must be signed by a 
legal guardian. 
 

16. Потвърждавам и се съгласявам, че аз (или моят 
законен настойник или законен представител) 
внимателно прочетох, разбрах и се съгласих да 
подпиша доброволно тази Декларация за 
освобождаване от отговорност и разбирам, че 
това е правно обвързващо изявление между мен 
и организаторите. С настоящото потвърждавам и 
се съгласявам, че от датата на подписване на тази 
декларация, тя ще бъде валидна и правно 
обвързваща за мен (ако съм законен настойник на 
участника) и моята съпруга, деца, други роднини, 
наследници, изпълнители, представители и 
правоприемници . Пълнолетните участници 
трябва да предоставят цялата информация и да 
подпишат лично тази декларация. Декларацията 
за непълнолетни участници трябва да бъде 
подписана от законен настойник. 

 


