Седмица на
Свободния Дух

Big Mountain Competition
ski and snowboard
Rila Lakes
03 January -11 February 2018

Рилски Езера
03 Януари -11 Февруари 2018

Декларация – Declaration
Трите имена / Name:

_______________________________________________________

ЕГН / SSN or ID Number: ______________________
л.к.№ / Passport Number:

______________________ Изд.на / Issued on: ________________

Роден(а) на / Date of Birth: ______________________
Град(село) / Place of Birth: ______________________
Страна / Country of Birth: ______________________
Декларирам, че:

I, hereby, declare that:

1. Съм запознат(а) с "БАССЕС Правилника за
отношенията между състезатели и организатори
и освобождаване от отговорност" и съм
съгласен(съгласна) със съдържанието му.

1. I have carefully read “BEFSA rules for relations
between competitors and organizers and release of
liability”, understand its contents and agree with
full knowledge of its significance

2. Съм в добро здравословно състояние и нямам
специални здравни проблеми , към които трябва
да се обърне внимание.

2. I am in good health and do not have any special
medical requirements that need to be addressed.

3. Имам сертифицирана ски каска, раница с
твърд гръб и/или протектор за гръбнака.
4. Имам лавинен предавател ("пипс") и съм
наясно с рисковете от липсата му и от лавините.
5. Имам валидни за периода на състезанието
застраховка живот и планинска застраховка.
6. Наясно съм с наказателната отговорност при
попълване на невярни данни.

Подпис / Signature:

3. I have certified ski helmet, backpack with hard
back and / or backbone protection.
4. I do /do not have an avalanche beacon, and fully
understand the risks involved in skiing in avalanche
dangerous terrains without wearing one.
5. I have Life insurance and Mountain rescue
service insurance valid for the duration of the
competition.
6. I understand and bear full legal responsibility for
providing false or incomplete data.

_____________________

Дата / Date: _______________

Родител или Настойник / Parent or Legal Guardian
Подпис / Signature:

_____________________

Дата / Date: _______________

Трите имена / Print Name: ________________________________________________________
Телефон / Phone number: ______________________

