
ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

От ..................................................................................................................................................................., 
родител (настойник/попечител/лице,което полага грижи за дете) 

 
на/за  ............................................................................................................................................................... 

/ТРИ имена на детето-участник/ 
 

Дата на раждане ..............................от ......... клас  на ..................................................., гр. ........................ 
 
 

1. Декларирам, че съм запознат/а и давам съгласието си за: 
 

 Запознат/а съм с условията за провеждане на организирано туристическото пътуване по 

маршрут гр. София – гр. Банско – гр. София, организирано от „Балкан Холидейз Сървисис“,  

и съм съгласен/на детето ми да участва в него за периода от 06.02.2023 г. до 10.02.2023г. 

За предварителна подготовка на ски екипировката може да бъде използвана следната 

информация за: ръст: ....................    тегло: ....................    номер обувки: ................................. 

Забележка: ............................................................................................................................................. 

 

 Декларирам, че детето ми е здраво и няма декомпенсирани хронични заболявания, не е 

контактно на заразни болести, не е заболяло от заразни болести, навършило е 7-годишна 

възраст и може да вземе участие в организираната туристическа програма съобразно чл.11 от 

Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование. 

 

 Декларирам, че ще уведомя писмено фирмата организатор и ръководителят на групата, ако 

детето ми има хронични заболявания, алергии към храни, лекарствени продукти или други; 

диабет, епилептични припадъци или други. 

 

 Запознат/запозната съм с инструктажа за безопасност и култура на поведение на детето по 

време на организираното ски обучение. 

 

 Снимки на детето/децата ми, заснети във връзка със събития, кампании и инициативи в 

рамките на организираното туристическо пътуване  

 могат   

 не могат  

да бъдат публикувани в интернет сайта и в профилите на социалните мрежи, поддържани от 

организаторите на програмата, както и да бъдат използвани в печатни и други материали за 

популяризирането на програмата.  

 

 Информация за текущи оферти и промоции   

 може   

 не може  

да ми бъде изпращана (моля задължително да маркирате избраната от Вас възможност). 

Дата: ..................................г.                                                  Декларатор:................................................. 
 



2. Съгласие на родител във връзка с обработване на личните данни на дете 
  
Потвърждавам, че детето ми  ...................................................................................................................... 

              /трите имена на детето / 
е на възраст под 18 години и давам съгласието си на „БАЛКАН ХОЛИДЕЙЗ СЪРВИСИС“ ЕООД да 

обработва лични данни на детето ми за следните изрично посочени цели: 

1. За провеждане на организирано туристическо пътуване по маршрут София– Банско- София 

2. За изпълнение на договорни ангажименти 

3. За сключване на договор за застраховка с  „Дженерали Застраховане“ АД   

3.1 преддоговорна и текуща идентификация, и проверка на застраховащ/застрахован/трето 

ползващо се от застраховката физическо лице;  

3.2 превенция и прилагане на мерките срещу финансиране на тероризма и спазване на 

международните санкции;  

3.3 Оценка на застрахователният риск;  

3.4 административно обслужване на застрахователният договор;  

3.5. изпълнение на права и задължения по застрахователният договор;  

3.6. обработка на щети по застрахователният договор, включително изплащане на 

застрахователни обезщетения и други суми по договора; 

3.7. статистика, отчети и справки свързани с конкретният договор за  3.8. застраховка, вида 

застраховка и целевият пазар;  

3.8. уреждане на регресни вземания и съдебни спорове;  

3.9. превенция срещу застрахователни измами и злоупотреба с лични данни;  

3.10. презастрахователно обслужване на застраховките по които риска е презастрахован;  

3.11. съзастрахователно обслужване на застраховките по които риска е съзастрахован;  

Обработката се извършва на следното основание: за изпълнение на договорни ангажименти 

 

□ Информиран съм, че мога да оттегля съгласието си по всяко време с писмен отказ до 

„БАЛКАН ХОЛИДЕЙЗ СЪРВИСИС“ ЕООД (Форма за оттегляне на съгласие за дете). 

□ Информиран съм за правата на детето ми като субект на данни. 

Запознат съм с придружаващата информация за посочените по-горе цели и давам 

разрешение личните данни на детето ми да бъдат използвани и обработвани за посочените 

по-горе цели. 

□ Съгласен съм копие/екземпляр от настоящата декларация да бъде предоставена на 

Дженерали Застраховане АД 

 

Име и фамилия на родителя :................................................................... 
Дата:............................................                                                    
Подпис:........................................ 
 
Декларацията е приета:................................................................... 
Дата:............................................                                                    
Подпис:........................................ 

 
 
Дата: ....................................г.      Декларатор:................................................ 

 



ИНСТРУКТАЖ 
за безопасност и култура на поведение при провеждане на ученически туристически 

пътувания с обща цена 
 

Учениците, участващи в туристически пътувания по чл. 2, ал. 1 от Наредбата за детските и 
ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование, са длъжни да спазват следните правила за безопасност 
по време на пътуването и пребиваването в населените места и туристическите обекти, които се 
посещават: 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. По време на провеждането на туристически пътувания с обща цена учениците са длъжни: 
 да изпълняват разпорежданията на ръководителите на групата; 

да бъдат подходящо облечени и екипирани според формата и характера на пътуването и неговата 
програма; 

 да информират незабавно ръководителите на групата при възникнали здравословни проблеми 
или инциденти; 

 да се движат в група, придружавани от учител; 
 да не се отделят от групата по никакъв повод без знанието на ръководителя на групата; 
 да не нарушават обявения ред за достъп и престой в съответния туристически обект/атракция; 
 да решават всички възникнали спорове, недоразумения и проблеми с ръководителя на групата; 
 да пресичат улици само на определените за целта места; 
 да се отнасят с уважение към останалите участници в групата на пътуването, да се грижат един за 

друг и да си помагат при необходимост; 
 да спазват установената програма на пътуването и пребиваването; 
 да пазят имуществото в превозното средство, с което пътуват, както и в настанителната база, в 

която нощуват и се хранят. 
2. По време на провеждането на туристически пътувания с обща цена на учениците е забранено: 

 да носят и употребяват цигари, алкохол, наркотични и други психоактивни вещества; 
 да влизат в конфликти и саморазправи с лицата, предоставящи съответна туристическа услуга, 

част от пътуването, както и с други външни за групата лица; 
 да носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност. 
 

II. ПОВЕДЕНИЕ В ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО 
На учениците се забранява: 

 Ставането по време на движение, освен ако има необходимост, за която следва да се 
информира ръководителя на групата. 

 Вдигането на шум. 
 Блъскането при качване и при слизане. 

 

III. ПОВЕДЕНИЕ В ОБЕКТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ 
На учениците се забранява: 

 Преминаването през балконите от една стая в друга. 
 Вдигането на шум от 14,00 до 16,00 ч. и от 22,00 до 6,00 ч. 
 Използването на електроуреди. 
 Употребата на леснозапалими вещества. 
 Употребата на цигари, алкохол, наркотични и други психоактивни вещества 

 

VI. ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА БАСЕЙНИ 
1. НЕ скачай и НЕ се гмуркай! 
Горните релси и лайстни на стената на басейна не са конструирани за ходене по тях и не трябва да 
се използват за скачане! Не се допуска скачане или гмуркане в басейна от трамплин или от стената! 
Скачането или гмуркането в басейна може да доведе до сериозни травми и дори до удавяне! 
2. Никога НЕ използвайте басейна сами! 
Не използвайте басейна без присъствието поне на един човек, намиращ се в близост до Вас, който 
може да Ви помогне в случай на злополука или прилошаване. 
3. НЕ бутайте други хора в басейна! 
Никога не бутайте други хора в басейна и не позволявайте да Ви бутат. Бъдете внимателни, тъй като 
повърхността около басейна често е мокра и има опасност от подхлъзване и падане! 
 

.......................................................................................................................................................... 
(подпис на ученика) 

 

.......................................................................................................................................................... 
(подпис на родителя/настойника/попечителя/лицето,което полага грижи за дете) 


