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ДЕКЛАРАЦИЯ 2 

 

Долуподписаният/ата....................................................................................................................., 
                                                                         /трите имена на родителя/ 

 

родител/настойник/ на ………............................................……………. ученик/чка в .…. клас, 
                                                                         /трите имена на детето/ 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че СЪМ ЗАПОЗНАТ/А 

С ПРАВИЛАТА и УСТАВА на КЛУБА, утвърдени от ръководителите му, а именно: 

(Извадка от Устава) 

1. При неспазване на ПРАВИЛАТА и УСТАВА на клуба, ученикът губи правото си на 

членство. 

2. При грубо, цинично, нетолерантно отношение към другите участници в клуба, 

ученикът губи правото си на членство. 

3. При смяна на учебното заведение, ученикът губи правото си на членство. 

4. При чести отсъствия от организирани походи и мероприятия (над 3) по 

неуважителни причини, ученикът губи правото си на членство. 

5. Ученикът има право да участва във всички  организирани походи и мероприятия; 

конкурси и състезания през учебната година. 

6. Ученикът има право доброволно да се откаже от своето членство в клуба. 

7. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ елементи за всички участници в клуба са: планинска 

застраховка; удобни туристически обувки и подходящо за сезона облекло; 

дъждобран; раница; клубни: тениска, значка, книжка и шапка. 

8. Ученикът е длъжен да опазва собственото си здраве и живот, като не поема никакви 

рискове повреме на походите. 

9. Ученикът е длъжен да пази авторитета, доброто име и символите на клуба. 

10. Учениците от VII клас, които са членове на клуба, след завършването на основното 

си образование ИМАТ право да запазят членството си, независимо, че ще учат в 

друго учебно заведение. 

11. Учениците от IV клас, които ще учат в друго учебно заведение през учебната 

2020/2021 година, НЯМАТ право на членство в клуба от 01.01.2020 г. 

    ДЕКЛАРИРАМ, че напълно доброволно поставям подписа си. 

    Давам своето изрично съгласие личните ми данни, както и тези на детето ми да бъдат 

обработвани за целите на клуба, и съхранявани по ЗЗЛД. 

 

 

 

 Дата: 17.09.2019 г.                       Декларатор: ……………… 

 гр. Гоце Делчев                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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