
ДЕКЛАРАЦИЯ  
 

Долуподписаният/ата, .............................................................................................................................................,  

с ЕГН......................................., с постоянен адрес:……………………………………………………………….,  
 

В качеството ми на родител/ настойник на ........................................................................................................ 

........................................, ЕГН.............................................- ползвател на услугите на „Пампорово” АД, 

предоставяни на територията, в която е разположена ски зоната на  к.к. Пампорово, декларирам: 

1. По своя собствена воля и изцяло на моя отговорност и на мой риск детето ми/повереникът ми ще 

ползва пътническите въжени линии и ще упражнява планинско колоездене на територията, в която е 

разположена ски зоната на курортен комплекс Пампорово.  

2. Според собствената ми преценка то/той притежава нужното ниво умения за упражняване на 

планинско колоездене на територията, в която е разположена ски зоната на к.к. Пампорово.  

3. Според собствената ми преценка психическото и физическотото му състояние към момента на 

подписване на настоящата декларация му позволяват да поема на риск за ползването на пътническите 

въжени линии и карането на планниски велосипед на територията, в която е разположена ски зоната на 

к.к. Пампорово, като евентуалните неблагоприятни последици за живота и здравето му, в резултат на 

собствената ми неправилна преценка са изцяло за моя сметка. 

4. Нося отговорност за състоянието на собствения му велосипед и екипировката му и се задължавам да 

ги поддържам в изправност докато упражнява планинско колоездене на територията, в която е 

разположена ски зоната на к.к. Пампорово.  

5. Известно ми е, че дейностите по планинско колоездене и спускане са опасни и включват риск от 

злополука в това число - смърт, трайна и временна загуба на и/или повреда на имущество, като 

изрично поемам този риск. Запознат съм с рисковете, които поемам, които могат да бъдат свързани с 

теренни и метеорологични условия, природни бедствия, лично физическо състояние, екипировка и 

оборудване, действия и/или бездействия на трети лица, наличие на горски животни и други. 

6. Запознат съм, както и детето ми/повереникът ми, с маршрутите на трасетата, подходящи за 

упражняване на планинско колоездене на територията, в която е разположена ски зоната на к.к. 

Пампорово, както и със степента на трудност на различните трасета.  

7. Детето ми/ повереникът ми не страда от заболявания или приравняващи се на заболяване състояния 

(вкл. пристрастености от различен вид - алкохолизъм, наркомания и др.), които биха застрашили 

живота, здравето и сигурността на други велосипедисти и пешеходни туристи, както и че не се нуждае 

от специални грижи или какъвто и да е лекарски надзор или лечение.  

8. Известно ми е, че „Пампорово” АД не носи отговорност, не изплаща обезщетения и компенсации от 

какъвто и да било вид (имуществени и неимуществени) в случай на злополука, в това число за смърт, 

трайна и временна загуба на трудоспособност, медицински разноски и разходи за репатриране на 

територията, в която е разположена ски зоната на к.к. Пампорово, които са в резултат от моето  

поведение от несъобразяване със състоянието и възможностите ми, с конкретните климатични 

условия, с указанията и ограниченията, обявени публично от „Пампорово” АД на информационните 

табла и на официалната страница на дружеството, както и с инструкциите, давани от персонала, 

обслужващ пътническите въжени линии. 

9. Известно ми е, че „Пампорово” АД не носи отговорност и няма задължение да сключва за своя сметка 

и да предоставя застраховка, осигуряваща обезщетение в случай на злополука, в това число за смърт, 

трайна и временна загуба на трудоспособност, медицински разноски и разходи за репатриране на 

туриста, вследствие злополука, както и съм информиран, че по свое желание и за моя сметка мога да 

сключа индивидуална застраховка с избран от мен застраховател с такова застрахователно покритие за 

моето дете/повереник. 

10. Детето ми/ Повереникът ми ще изпълнява безусловно всички правила за безопасност, включително 

указания и разпореждания на служителите на „Пампорово” АД, отговарящи за въжените линии и 

съоръжения. 

11. С подписването на настоящата Декларация се съгласявам със събирането и използването, както на 

личните данни, така и на детето ми/повереника ми, съгласно Правила за поверителност на 

„Пампорово“ АД, публикувани в www.pamporovo.me. 

Описаните условия се отнасят и за ползване на ски зоната на град Чепеларе (Мечи чал). 

Съгласен съм    Не съм съгласен

  

Дата: ___________                               Декларатор: _______________________________ 

http://www.pamporovo.me/

