За всички лица под 18 години се изисква Формуляр за участие от детето и Разрешение за
участие от родителя/настойника за включване в съответния лагер.

ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ
УЧАСТНИК
Име:.....................................................................................................................................................................
Дата на раждане:......................................................Възраст:...........................................................................
Информация за хранителна диета:
Вегетарианец:

Да

☐

Не

☐

Други специфични особености:....................................................

Лагер/дата на провеждане:...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Условия на участие
● Информираност
Запознат/а съм с програмата на лагера и предизвикателствата, които ме очакват.
● Безопасност
Безопасността и положителното изживяване на всички участници е основна цел. Някои от дейностите
са с умерено ниво на риск, контролиран от инструкторите на лагера. Всички участници в лагерите се
включват в дейностите от програмата на своя отговорност.
● Физическа форма
Доброто здраве и физическа форма са важна част от изискванията за участие в нашите приключенски
лагери. Ако имате въпроси относно физическите си особености и способности, моля да се свържете с
нас и да отбележите всички детайли (проблеми, ограничения или затруднения) в медицинския
формуляр за участие.
● Ред и дисциплина
Инфориран/а съм, че трябва да приемам инструкциите, давани от всички инструктори по време на
целия курс.
● Внимание!
Недопустима е употребата на цигари, алкохол и наркотици от участниците под 18 години и участието
им в сексуални действия по време на целия курс.
● Толерантност и активно участие
Активното и пълноценно участие в дейностите от програмата, както и уважението към вярванията,
етническата или религиозната принадлежност на другите, са задължителни за успешното протичане
на лагера.
● Нарушения и отстраняване от лагера
При нарушаване на реда и посочените по-горе условия, както и при тежки здравословни проблеми,
по преценка на инструкторския екип, участието в лагера може да бъде предварително прекратено.
Прочетох изискванията и се запознах внимателно с условията за участие в лагера, описани в този
формуляр. Готов/а съм да се включа в посочения курс в съгласие с описаните по-горе правила.
Гр./с.:
Дата:

Участник: .............................................................
(име и подпис)

Програмите се организират и провеждат от туроператор АР ЕНД БИ АДВЕНТЧЪР ООД с удостоверение за извършване на туроператорска
дейност №: РК-01-7585/13.07.2016 г.

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ОТ РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК
Долуподписаният/ната:………………………....……………………………………………………...........................................…….
Телефон*: ……………………………………..…….E-mail*: ………..........................................………………………..……………….
*Предоставените лични данни са конфиденциални и ще се използват само за нуждите на детските лагери.

Условия за участие
● Запознат/а съм с програмата на лагера в детайли;
● Разбирам натовареността на физическите дейности, в които ще участва детето и нивото на
риск в програмата;
● Разбирам, че детето ще трябва да приема инструкциите, давани от инструкторите по време на
целия курс;
● Съгласен/а съм детето да участва в тези дейности и съпътстващите ги задължения, изисквани
от екипа, водещ лагера;
● Приемам, че по усмотрение на инструкторите участието на детето ми в лагера може да бъде
предварително прекратено;
● Разбирам, че детето ми не трябва да пуши, да употребява алкохол, наркотици или да участва
в сексуални действия по време на курса;
● Давам съгласието си снимките, направени по време на курса, да бъдат използвани от
Организатора;
● Разбирам, че е възможно да има промени в програмата и маршрута на лагера при възникване
на независещи от Организатора обстоятелства и в съответствие с особеностите на групата;
● Обсъдих изискванията, посочени по-горе, с детето.
Специфични въпроси или проблеми, касаещи Вас или Вашето дете, за които трябва да сме
уведомени:......................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Прочетох изискванията и условията за участие от този формуляр и съм съгласен/а детето ми да се
включи в посочения лагер при описаните условия.
Лагер/дата на провеждане:...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Гр./с.:
Дата:

Родител/настойник :...........................................................
(име и подпис)

Програмите се организират и провеждат от туроператор АР ЕНД БИ АДВЕНТЧЪР ООД с удостоверение за извършване на туроператорска
дейност №: РК-01-7585/13.07.2016 г.

