
ДЕКЛАРАЦИЯ 

Долуподписаният (имена по документ за самоличност):…………………………………………………………….........................................................……… 

Дата на раждане:………………………………......…Град:…………........................…………………Държава:…………........................…………..………………………. 

Телефон: ………..……………………………………………………………………........................................................................................................………… 

В качеството си на……………………………………………………………………………….………… (родител, организатор, водач на групата) на 
следната група (изброяват се лицата с три имена и дата на раждане): 

1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

5…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

6…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

7…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

8…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

9…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

10…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Наричани по-долу за краткост „ПИЛОТИ“ 

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ, 

1. ПИЛОТИТЕ ще карат картинг по своя воля и желание, като съм ги запознал с обстоятелството, че управлението на 
картинг носи потенциална опасност за живота, риск от сериозни наранявания и от нанасяне на имуществени вреди, за всяко 
лице, което се намира на Пистата. 

2. С настоящата декларирам, че предоставям доброволно и свободно личните си данни и личните данни на 
ПИЛОТИТЕ и давам съгласието си същите да бъдат съхранявани и обработвани от СК Делта Мотор Спорт СНЦ за целите 
посочени в Общите условия за предоставяне на картинг услуги на Картинг писта Варна, включително и за целта 
администратора да съхранява личните ми данни, свързани и/или отнасящи се до тази подписна от мен декларация, на 
основание чл.17, параграф 3, буква „д“ от Регламент (ЕС) 2016/679, за установяването, упражняването или защитата на 
правни претенции от моя страна или от страна на Пистата. Известно ми е, че личните данни описани в тази декларация се 
съхраняват за максимален срок до 10 години. 

3. С настоящата декларирам, че съм запознат с последиците от отказа за подписването на тази декларация, а именно: в 
случай, че не подпиша настоящата декларация, няма да е налице валиден договор за ползване на картинг услуги. 

4. Подписаната декларация е еднократна и се отнася единствено и само за договора за предоставяне на картинг 
услуги, сключен в деня на подписване. Декларацията се архивира по дата на сключване на договора и се унищожава след 
изтичане на предвидения в закона давностен срок относно договорената и/или наказателна отговорност на страните по 
договора. Предоставените с тази декларация лични данни не се обработват, не подлежат на заличаване и не се връщат на 
лицата. 

5. Декларирам, че ПИЛОТИТЕ са в перфектно здраве (физическо и психическо) и не страдат от заболявания, видни 
или не. Нямат проблеми със сърдечно-съдовата система и здравословни проблеми в областта на врата, кръста и гръбначния 
стълб, както и че през последните 3 месеца нямат претърпени операции в опорно-двигателния апарат или други, които биха 
създали опасност за здравето. Декларирам, че ПИЛОТИТЕ не взимат медикаменти и не са под медицинско лечение, както и 
че не са под въздействие на алкохол или наркотични вещества, които да затрудняват нормалните му функции и не 
позволяват шофирането на картинг. 

6. Всички ПИЛОТИ се запознах с правилата за безопасност и ползване на картове и нормите на поведение на 
Пистата, като бяха запознати и с всички други изложени на място правила и предупредителни знаци в зоните на изчакване и 
инструктаж на Пистата, като безусловно ги приемат и поемат пълната отговорност за спазването им. Съгласен съм, че ако не 
бъдат спазвани въпросните правила от страна на ПИЛОТИТЕ, служител на Пистата може да поиска незабавното им 
отстраняване от Пистата, при което няма да бъде възстановена заплатената за услугата сума. 

7. Пистата не отговаря за инциденти, случили се на Пистата поради неспазване от страна на ПИЛОТИТЕ или на други 
лица, посочените правилата на картинг Пистата или дадените инструкции, както и за инциденти, причинени от ПИЛОТИТЕ 
поради неспазване на означения и сигнализация от инструкторите преди/по време на състезание на Пистата. 



8. Съзнавам, че управляването на карт изисква определена степен на умения и отговорност за безопасно движение,
като декларирам, че ПИЛОТИТЕ разполагат с необходимите умения и ще управляват карта безопасно, и се съгласявам да 
нося отговорност за всички причинени на карта, Пистата, центъра и неговите съоръжения вреди, като след приключване на 
сесията и ще върна карта във вида, в който ми е предоставен, и ще заплатя стойността на нанесените вреди. 

9. Декларирам, че съм известен, че ще ми бъде предоставена възможност, ако пожелая, да проверя състоянието на
използваните от Пилотите картове на пистата преди пилотиране и те ще пилотират само при положение, че са одобрени от 
мен като изправни. (Възможност за проверка на - волан, спирачки, ходова част). В противен случай имам право да откажа 
пилотирането от страна на ПИИЛОТИТЕ, като ще бъдат възстановени сумите, които са заплатени. 

10. Запознат съм, че картовете на пистата се управляват от различни шофьори, които могат да допуснат грешки
и/или умишлено да причинят вреда, телесна повреда или смърт на другите и/или на Пилотите, което може да се случи 
независимо от действията (или бездействия) на Пилотите  или от действията или бездействията на друг лица, управляващи 
картове. Аз свободно и напълно съзнателно поемам този риск от настъпване по отношение на Пилотите или за причиняване 
от Пилотите на трето лице/а на телесни повреди, смърт или увреждане/унищожаване лични вещи, и освобождавам от 
отговорност и претенции в този смисъл, от заплащане на разходи и разноски юридическото лице собственик на Пистата, 
наематели на Пистата, всички техни служители, собственици и представляващи. 

11. От мое име, от името на Пилотите и техните близки, освобождавам от отговорност и от всякакъв вид
извънсъдебни и/или съдебни претенции юридическото лице собственик на картинг Пистата, наематели на Пистата, всички 
техни служители, собственици, представляващи (“Освободени от отговорност“), относно всички претенции, парични 
задължения, искове, претенции за имуществени и/или неимуществени вреди, отправени от мое име и/или за моя сметка, за 
които се твърди, че са ми причинени пряко и/или непряко от управлението на карт или при наблюдение на Пистата. 
Освободените от отговорност са освободени от заплащане на мен и/или на трети лица на всички вреди, претенции, 
задължения, лихви, съдебни и извънсъдебни разходи или разноски, включително (без да се ограничават само адвокатски 
хонорари и деловодни разходи), независимо дали са преки или косвени, предвидени или непредвидени, възникнала или 
причинена в резултат на моето поведение на Пистата или други събития, свързани с управлението на карта, по всяко време, 
без оглед на това дали действията/бездействия ми са били по небрежност или не, и независимо дали са основани на 
небрежност на Освободените от отговорност лица или на поведението на трети спрямо тях лица. 

12. Декларирам своето съгласие снимки на Пилотите, свързани с пилотирането на картинг, да бъдат публикувани в
сайтовете на Картинг пистата, както и в официалните страници на Картинг пистата в социалните мрежи.  

ЗАПОЗНАЛ СЪМ ПИЛОТИТЕ И ПРИЕМАМ СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА КАРТИНГА: 

13. Минималната възраст за каране на карт от деца е 7 години. Минималното изискване за каране на карт е
наличие на височина от 130 см. Минималната възраст на пътник на двоен картинг е 3 години. 

14. Уведомил съм Пилотите, че ще уважават всички обозначения и светлинни знаци на пистата, ще се съобразява с
тях през цялото време на своя престой на Пистата, както и че ще съблюдават, приема и изпълнява всички знаци и 
наставления дадени от инструкторите или всеки друг служител на пистата. Във всички случаи Пилотите трябва да имат 
особено внимание на вход/изходните точки на Пистата/Боксовете, които са обозначени. 

15. Инструкторът може да изиска от Пилотите да прекратят сесията и да напуснат Пистата (без да бъдат
възстановени разходите), ако карат неразумно, срещу защитните бариери, блъскат се в блоковете за безопасност или в 
други шофьори, хвърлят предмети на Пистата или по други шофьори, карат в обратна посока на Пистата, както и да 
извършват каквато и да е дейност, която застрашава другите участници на територията на Пистата/Центъра. 

16. Инструкторът има право да забрани на Пилот/и качването на карт или стартиране на обиколка на Пистата, ако
установи, че той/те са под влиянието на алкохол или е под необходимата възрастова граница, за да управлява карт или 
друго обстоятелство, което индикира неправоспособност за управление на карт. 

17. За да използват наетия карт ПИЛОТИТЕ трябва да има необходимата екипировка, като: боне, каска и/или други,
които са упоменати, като задължителни в Общите условия на Пистата. 

18. ОПАСНО Е карането на карт с: отворени обувки (като сандали, джапанки, чехли и т.н.), както и обувки на висок
ток. Задължително е връзките на обувките да бъдат здраво завързани. 

19. За безопасността на Пилотите Е ЗАБРАНЕНО да използват/карат карт с пусната дълга коса (косата трябва да
бъде вързана), да носят шалове или други застрашаващи безопасността аксесоари и дрехи, които биха могли да им 
попречат по време на шофиране, да паднат на Пистата или върху карта. 

20. ЗАБРАНЕНО Е навлизането в зона БОКС и зоната на движение на картовете на Пистата самостоятелно без
пилотът на картинг да бъде придружаван от инструктор. 

21. Пистата/компанията не отговаря за инциденти случили се на Пистата, заради Пилоти, които не са спазили
общите правила на Пистата. Отговорността на Компанията/Пистата е ограничена до настъпили вреди причинени от 
умишлено поведение или грубо нехайство проявено от служителите им 

Дата:……………………………………. Подпис на декларатора................................................................. 

Запознах Пилотите с правилата за безопасност, както и с правата и задълженията им на Пистата 


