
 трите имена

Родител на

Родител на

от (родител настойнк за лица под 18г)

трите имена дете/подопечен

трите имена второ дете/подопечен

1.Напълно осъзнавам, че спортното катерене (по изкуствени стени и естествени скали) във всичките му форми е рисков спорт, крие опасности и съм запознат с това.
Осъзнавам, че ползването на съоръженията в залите от моя страна (и от страна на детето ми) е свързано с определени рискове, включително риска от настъпване на 
сериозни телесни повреди (вкл. ожулвания, натъртвания, изкълчвания, счупване на крайници,  и пр.) или фатални последици вследствие на подхлъзване, препъване, падане от високо, 
контакт със съоръженията и екипировката, наблюдател или друг посетител на залата и др. Споменатите рискове зависят от множество фактори, вкл. възрастта, физическите 
способности и координацията на участниците в дейностите, опита и подготовката им, поведението на наблюдателите и участниците в различните дейности, времето за реакция 
от страна на лекарите от системата на спешната помощ, спазването на правилата за безопасност и ползване на съоръженията и инструкциите на персонала на залата от страна
 на посетителите на залата. 
2. Напълно осъзнавам и приемам безусловно рисковете от НЕупотреба на специална катерачна екипировка предоставена ми от инструкторите
3. Съгласявам се, че провеждането на тренировки в залите по катерене се извършват при следните правила, а именно : 
   - Деца под 16 години се допускат в залата само с квалифициран придружтел. 
   - Деца под 7 години се допускат в залата само с родител/ настойник 
   - Не се допуска катерене на децата, ако инструктор от клуба не е проверил правилното поставяне на инвентара
      - правилно поставяне на осигурителното устройството 
      - правилно вързан възел или поставен карабинер (затворена муфа), вързан/ сложен на правилното ухо на седалката.
      - поставяне на контролен възел на края на въжето
      - правилно закачен аутобилей - закачен на правилното ухо на седалката, със затворена муфа, точно избран аутобилей, за да се избегне залюляване или удар поради невнимание
      -  Децата  се осигуряват сами, само след проверка от инструктор, както  спускането трябва да става внимателно и бавно като, не се развързват  или разкачат  от 
устойството / възела / карабинера преди и двамата в свръзката да са на земята.
      - не се допуска тичане, люлеене по въжетата, викане или вдигане на шум, притесняващ околните. 
     - Групите катерещи се с инструктор трябва  се катерят само на определените им маршрути. Мястото и времето за почивка също се определя от инструктора. 
    - При неспазване на дисциплината и нарушаване на тренировъчния процес , провинилият се ще бъде отстранен - таксата не се възстановява.  
    - Престоят на дюшеците не трябва да е повече от необходимото за тренировъчния процес. 
        - За нарушаване на реда в залата дежурния администратор може да налага глоба или наказание отстраняване от залата  за неопределен период от време. За
     клиенти под 16 г. глобата се заплаща от придружителя. 
    - Извън тренировъчните часове треньорите не носят отговорност за сигурността и дисциплината на катерещите се. 
    - За ефективно провеждане на тренировките е желателно клиентите да взимат от машината за закуски в залата само вода и напитки, а храната да се консумира преди 
или след часовете на тренировъчните занимания. 
 Запознат съм с правилата (отпечатани на гърба на декларацията - стр2) в залата, запознал съм детето/децата си и съм съгласен/а с тях
4. Детето/децата/подопечните ми са в добро здравословно състояние и нямат специални здравни проблеми, на които трябва да се обърне внимание.
5. Напълно осъзнавам и приемам риска от наранявания, включително и тежки, по мен/детето/децата/подопечните ми или имуществото ни, произлизащи от 
опасности, присъщи на спортното катерене и алпинизъм като падащи камъни, лед, клони или предмети изпуснати от катерещи се над мен/тях катерачи, за които 
организаторите/инструкторите не носят отговорност
6. Съм осведомен/а , както и съм осведомил/а детето/децата/подопечните ми, че са задължени да спазват инструкциите и да съблюдават мерките за безопасност и сигурност, 
за които  сме/са инструктирани от представителите на Клуб по Спортно Катерене и Екстремни Спортове КСКЕС „Алтиус спорт“.
7. При травми получени поради липса на внимание, липса на дисциплина или  катерене на неекипирани  структури, за което присъстващите инструктори не знаят, 
представителите на КСКЕС „Алтиус спорт“ не носят отговорност.
8. На децата/подопечните ми  не са им нужни специални здравни грижи(когато лицето е под 18год)
9. Аз/детето/децата/подопечните ми съм/сме/са психически и физически здрави.  Не страдам/е/ат от болести на сърдечно-съдовата система, свързани с психомоториката на 
организма, както и от високо кръвно налягане, очно налягане или други тежки заболявания 
10. Не възразявам срещу липсата на лекарски кабинет в момента на изпълнение на мероприятията, както и медицински надзор.
11. Съм запознат/а, че разходите за медицински грижи на територията на мястото, където се провежда проявата, извършени от медицински екип и транспортирането 
до медицински център, се покриват от мен или моите застраховки. КСКЕС „Алтиус спорт“ се освобождава от всякакви разноски в това отношение.
12. Наясно съм, че детето/децата/подопечните ми са в група с други хора във външна и вътрешна среда и са изложени на риск от инфекция. С този документ заявявам, че поемам 
лична отговорност към ситуацията и че в случай на заразяване с COVID-19 няма да отправям никакви искове и/или обвинения към организаторите на мероприятието. Във връзка с 
това декларирам, че: 
Аз/детето/децата/подопечните ми се чувствам/т здрави; нямам/т температура, кашлица и/или задух; през последните 14 дни НЕ съм/са били в контакт с COVID-19 позитивно лице; 
през последните 14 дни НЕ са били в COVID-19 рискова зона.
13. . Осъзнавам, че посещението в залата и/или ползването на съоръженията в залата от моя страна (и от страна на детето ми) е свързано с риск от заразяване със заразни болести 
и/или пренасяне на заразни болести, включително, но не само, Covid-19, вирусни хепатити, грип, остри респираторни заболявания и др. Споменатите рискове зависят от множество 
фактори, вкл. начинът на предаване на заразната болест, здравословното състояние на посетителите и/или персонала  на залата, неспазване на противоепидемичните мерки, 
въведени на територията на залата от моя страна и/или от страна на детето ми, както и от страна на посетители на залата 
14. Съм съгласен/а децата/подопечните ми да участват в състезания и спортни прояви по катерене в България и чужбина, организирани от лицензирани организации. 
15. Съгласен/а съм аз и/или децата подопечните да бъда/бъдат транспортиран/а/и с личните автомобили на инструкторите или с наети от тях.
16. Съм запознат/а с тренировките на изкуствени и естествени катерачни обекти за деца/курса по спортно катерене, организиран от КСКЕС „Алтиус спорт“ и участвам доброволно в тях.
17. Информиран съм, че в случай, че се откажа от екстремната проява (тренировки, курс по катерене, спортен лагер, състезание), за която съм заплатил/а такса, сумата
 не се възстановява.
18. С настоящето декларирам че притежавам/ не притежавам лична катерачна екипировка, одобрена от организаторите на курса/лагера състояща се от:

дата на раждане

дата на раждане

адрес

тел.: e-mail:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ

седалка

не притежавам екипировка

 притежавам следната екипировка

каска



Инструкции за безопасност
Залата за катерене предлага изкуствено създадена среда за катерене, където рискът от наранявания и контузии е сведен до възможния минимум. Въпреки това 
катеренето в залата не е 100% безопасно и е свързано с възникването на определени рискове, вкл. риска от настъпване на сериозни телесни повреди (вкл. 
ожулвания, натъртвания,  изкълчвания, счупване на крайници,   и пр.) вследствие на подхлъзване, препъване, падане от високо, контакт със спортните 
съоръжения и екипировка, наблюдател или друг участник в спорните дейности и др. Спазването на настоящите инструкции за безопасност е от изключителна 
важност за осигуряването на безопасна среда в залата.

Катерачите и всички други ползватели на залата са длъжни:
· Да не използват катерачните съоръжения, ако това им е противопоказано от лекар или друг специалист или ако имат и най-малко съмнение, че не са 
физически и психически здрави или не са в подходяща кондиция (напр. поради употреба на лекарства, упойващи вещества или алкохол)
· Да не надценяват катерачните си умения, способности и опит, тъй като това може да доведе до настъпването на травми и наранявания. 
Неконтролираните падания е възможно да завършат с нараняване.
· Непрекъснато да преценяват рисковете, които поведението им създава за тях и за околните.
· Да се обръщат към инструкторите във всички случаи, когато не знаят или се колебаят как да подходят към дадена ситуация. Да сигнализират 
персонала на залата за всеки констатиран проблем или нередност, свързана със стените за катерене и екипировката, вкл. когато забележат неподходящо или 
опасно поведение от страна на посетителили или служител на залата.
· Да се съобразяват с другите посетители на залата и да не допринасят за излагането им на ненужни рискове.
· Да не разсейват неоснователно другите катерачи или служителите на залата.
· Да не се катерят или стоят в зоната, разположена непосредствено под или в близост до друг катерач.
· Да не се катерят, когато в зоната, намираща се под или в непосредствена близост до тях има друг катерач или посетител на залата.
· При катерене на стена да връзват въжето директно за седалката на правилното място, с правилен и стегнат възел осмица, като при най-малко 
колебание да се обръщат към инструктор. По време на тренировъчно занимание, организирани от КСКЕС Алтиус спорт да не тръгват преди да бъдат проверени 
от инструктор - как са се вързали и как са сложили устройството за осигуряване, как и къде са закичили аутобилея.
· Да стоят настрана от зоните за катерене, когато не се катерят 
                    Да спазват всички инструкции (вкл. указанията на инструкторите) за безопасно ползване на съоръженията и залата. 
· Болдър катерене
Болдър катеренето е катерене на сравнително ниски структури, където всяко падане е падане на земята. Осигуровката в болдър катеренето е ограничена до 
поставянето на дюшеци (матове) в зоната за приземяване, както и уменията на катерача за правилно приземяване. В случай че изпитвате колебания относно 
начина на ползване на болдър стените незабавно се обърнете към инструктор.
· Катерене с долно осигуряване
За “лийд” катерене е нужно подходящо динамично въже. Прикачвайте въжето в поставените на стената примки. Използвайте всички примки от линията, която е 
най-подходяща за катерения от Вас маршрут, и не ги подминавайте преди да ги включите. Примките се сменят или свалят само от персонала.
При допълнителни въпроси или колебания се обърнете към най-близкия до вас инструктор.
· Катерене с горно осигуряване
Предвидените за катерене маршрути с горно осигуряване са с вече поставени въжета. Не се опитвайте да ги местите или сваляте. Използвайте най-подходящото 
за избраната линия въже. При съмнения потърсете помощ от инструктор.
При катерене с аутобилей внимателно закачайте карабинера за ухото на седалката и се уверете, че муфата е затворена. Избирайте подходящ за вашия маршрут 
аутобилей(точно над вас и линията, която сте избрали да катерите), за да избегнете залюлявания.
· Ангажимент за сигурност
Правилата на катерачната зала не целят да ограничат удоволствието от катеренето. Те са част от ангажимента за осигуряване на безопасни спортни условия. 
Като такива те не подлежат на договаряне и ако не сте подготвени да ги спазвате следва незабавно да прекратите използването на катерачните съоръжения и да 
напуснете залата. В случай че катерач или ползвател на залата не спазва настоящите инструкции за безопасност (вкл. указанията на служителите на залата), 
служителите на залата и инструкторите имат право да го отстранят от залата или да преустановят достъпа му до катерачните съоръжения.
· Всеки катерач и ползвател на залата има ангажимент да не създава излишни рискове за себе си и за околните. Ако катерач или посетител не знае как 
да използва дадено съоръжение или екипировка, същият следва незабавно да се обърне към някой от инструкторите в залата.

стр.2

не желая снимки, видеоматериали с мен/детето/децата/подопечните ми да бъдат публикувани

позволявам снимки, видеоматериали с мен/детето/децата/подопечните ми да бъдат публикувани

19. Снимки и видеоматериали от тренировки, състезания, лагери, мероприятия на скали ще бъдат публикувани в страницата в интернет на КСКЕС „Алтиус спорт“,  
 социални мрежи и интернет медии.

Информиран/а съм, че мога да оттегля съгласието си за публикуване на снимки и видоматериали по всяко време като изпратя имейл до: katereneto@abv.bg

20. Съгласен/съгласна съм КСКЕС „Алтиус спорт“ да обработва предоставените доброволно от мен лични данни, а именно: „име“, „дата на раждане“ „адрес“, 
„телефон“, „имейл адрес“ във връзка с  провежданите спортни мероприятия на мен/детето/децата/подопечните ми, както и използване на „име“, „телефон“ и 
„имейл адрес“ при организацията на графика на тренировките в сайта katereneto.com. Данните се обработват само за целите на предоставяне на услугите 
на КСКЕС „Алтиус спорт“ при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно 
свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и приложимото национално законодателство.
Информиран/а съм, че мога да оттегля съгласието си за обработване на личните данни по всяко време като изпратя имейл до: katereneto@abv.bg
21. Съм наясно с наказателната отговорност при попълването на неверни данни.
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