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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ НА  

НОСЕНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ОТ РОДИТЕЛ 

 

 

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

 

родител/настойник/ на ……..…………………………....................................………………., 
                                                                         /трите имена на детето/ 

ученик/чка в .…. клас, 
 

 

                                                                ДЕКЛАРИРАМ, че: 

1. Давам съгласието си детето ми да участва в организирания от клуб „Пирински 

стражи” туристически поход  на /дата/ ……………….. до /по маршрут/  

……………………………………………………………………………………………..; 

2. Ще присъствам като придружител на детето си и поемам цялата отговорност за 

него/нея повреме на туристическия поход. 

3. Давам съгласието си детето ми да бъде интервюирано, заснемано от представители на 

различни медии – местни и национални във връзка с участието му в похода, както и от 

ръководителите на клуба, и присъстващите на похода; 

4. Давам съгласието си снимки на детето ми, както и неговото име да се използват в сайта 

на училището, за изложби и други публични изяви, свързани с целите на клуба и да се 

предоставят на медии. 

5. Запознат/а съм с инструкцията за провеждане на планински походи, а именно: 

 Ученикът да изпълнява указанията на ръководителя/ите; 

 Да не се отделя от групата и да спазва правилата за безопасно движение; 

 Да не влиза в пререкания с деца и възрастни и да не носи скъпи вещи и опасни 

предмети; 

 Да носи: вода, храна, подходящи обувки и облекло за сезона, дъждобран и др. под. 

6. Запознат/а съм с извадката от Устава на клуба, а именно: 

 Чл.7(8) Бъдещите ученици в I клас, както и настоящите първокласници, могат да 

кандидатстват за членство в Клуба във втори клас. 

 Чл.7(9) Първокласниците могат да бъдат включени в други дейности, организирани 

от клуба по преценка на ръководителите. 

 Чл.7(10) Първокласниците могат да бъдат включени в туристически поход до много 

близка местност (не повече от 1 час, с родител или настойник и след подадена 

Декларация за съгласие за носене на отговорност от родител). 

 

 

Дата: ……………                                                       Подпис: …………………. 
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