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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛСКО/НАСТОЙНИЧЕСКО СЪГЛАСИЕ 
Тази декларация се попълва от родител/настойник на участници под 18 

години  

Долуподписаният/ата.............................................................................................................................. 

(трите имена на родителя/настойника), ЕГН ........................................................................., с адрес:  

............................................................................................................., пощенски код ..........................,  

тел. номер ........................................................., мобилен номер ........................................................,   

E-mail .................................................................., в качеството си на родител/настойник на  

.........................……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(трите имена на участника)  

Декларирам, че съм съгласен/а синът ми/дъщеря ми да вземе участие в 
Международната награда на херцога на Единбург  

чрез 

....................................................................................................…………………………………………………… (име 

на Училището/Оператора на Наградата) , под ръководството на  

............................................................................................................................. (име на Лидера в 
Училището/Оператора на Наградата)  

и той/тя да участва в дейности, свързани с покриването на изискванията на Международната  
Награда на Херцога на Единбург.  

Изисквания и условия:  

Декларирам, че:  

1. съм информиран/а, че участникът не може да вземе участие в Наградата до попълването на  тази 
декларация и подаването ѝ до съответния Оператор на Наградата заедно със съответната  такса 
за участие и до приемането на участника от Организацията/Оператор на Наградата.  

2. съм съгласен/а с избора на Организацията/Оператор на Наградата и всички останали лица,  
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включително доброволци1, които са въвлечени в или подпомагат организирането на Наградата,  
както и с наетите шофьори, които транспортират участниците с цел взимането на участие в  
Наградата и за събития, свързани с Наградата. Информиран/а съм, че ще бъда предварително  
уведомен/а от Организацията/Оператор на Наградата за датата и мястото на съответните  
пътувания.  

3. съм информиран, че някои дейности могат да бъдат свързани с висока степен на риск и че те  
могат да не бъдат покрити от застраховката на Оператора на Наградата. Информиран съм, че  
отговорност за всички рискове, свързани с участието на участника в Наградата носи единствено  
участникът.  

4. упълномощавам служителите, представителите и посредниците на Организацията/Оператор на  
Наградата и всички останали лица, които участват, са въвлечени в или подпомагат  
организирането на Наградата, да осигурят всякаква медицинска помощ или лечение,  
включително, но не и ограничено до лекари, медицински сестри и болничен престой, в случай  
на злополука, нараняване, болест или травма, придобити от страна на участника по време на  
участие или пътуване към или на връщане от дейности или събития, свързани с Наградата.  

5. давам съгласието си да заплатя всички разноски по съответните лекари, медицински сестри или  
болничен престой, натрупани от участника в резултат на злополука, нараняване, болест или  
травма, придобити от страна на участника по време на участие или пътуване към или на връщане  
от дейност или събитие, свързано с Наградата, както и по време на всякакви действия или  
събития, свързани с Наградата.  

6. съм информиран/а и давам съгласието си синът ми/дъщеря ми да бъдат фотографирани по  
време на участието му/ѝ в активности, свързани с Наградата и тези фотографии да бъдат  
използвани с рекламна цел, след писмено съгласие от страна на участника и неговия  
родител/настойник.  

7. прочетох и съм запознат/а с различните нива и изисквания на Наградата, както са описани в  
Описание на наградата (страница 4 от този документ).  

8. съм осведомен/а, че всеки участник участва в Наградата чрез Организация/Оператор, която има  
правото да одобрява или отхвърля участници и предложения за дейности по време на  
Наградата.  

9. информиран/а съм, че участникът не може да започне ниво от Наградата, докато аз не се убедя,  
че доброволците, избрани от участника и които не са служители от Организацията/Оператор на  
Наградата са достатъчно квалифицирани и/или имат достатъчно опит да  
инструктират/ръководят/оценяват това направление от Наградата; и докато съответните  
доброволци не попълнят и изпратят до Организацията/Оператор всички необходими  
документи. 

10. информиран/а съм, че при потвърждаване участието в Наградата от Организацията/Оператор  
участникът получава достъп до Онлайн системата на Наградата. Участникът трябва да се  
запознае с условията на Наградата, описани в Онлайн системата на Наградата преди началото  
на дейностите, свързани с програмата. Разбирам, че Организацията/Оператор има правото да  
прецени дали условията на наградата са изпълнени и дали участникът трябва да бъде награден  

                                                
1 В контекста на Наградата и този документ “доброволец” означава всяко пълнолетно лице,  което 
подпомага Награда срещу заплащане или на доброволни начала. Това определение включва  всички 
координатори, Лидери на Наградата, Ментори, Супервайзори, Оценители и  ръководители. 
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за съответното ниво - Бронз, Сребро или Злато. Информиран/а съм, че Операторът на Наградата  
може да осигури на участниците частична застраховка, която да покрива злополуки и обща  
гражданска отговорност при приемане в наградата, но сключването на застраховка Злополука е  
задължение на участника и неговия родител/настойник.  

11. осведомен/а съм, че:  

а. на участника се забранява да управлява моторно превозно средство и да транспортира други  
участници по време на участието им в активности, свързани с Наградата, освен в случаите когато  
участникът притежава необходимата валидна шофьорска книжка и е налице подходяща  
застраховка от трети лица, която покрива злополуки с хора в следствие от действията на  
участника.  

б. на участника се забранява, да бъде транспортиран за участие в Наградата от лице, което не е  
свързано с или не подпомага Наградата, освен в случаите когато лицето притежава  
необходимата валидна шофьорска книжка и е налице подходяща застраховка от трети лица,  
която покрива злополуки с хора в следствие от действията на лицето.  

12. информиран/а съм, че участниците са задължени да спазват задълженията на Наградата,  
описани в Онлайн системата на Наградата, философията и поведенческите стандарти на  
съответния Оператор на Наградата (които могат да бъдат променяни периодично) и  
изискванията на Организацията/Оператор на Наградата, отнасящи се до плана за извънредни  
ситуации, оценяването на дейностите и провеждането на Приключенското пътуване.  
Разбирам, че Организацията/Оператор на Наградата има правото да прекрати участието на  
участника, ако той/тя не ги спазва.  

13. съгласен/а съм информацията, която предоставям (включително информация за участника) да  
бъде споделена с Оператора и Организацията/Оператор на Наградата. Съгласен/а съм тази  
информация да бъде използвана съгласно изискванията за лични данни на съответния  Оператор 
на Наградата (които могат да бъдат променяни периодично), националните закони за  лични 
данни и всички други правни наредби, стандарти, разпоредби и правилници, отнасящи  се до 
личните данни.  

14. операторите на Наградата са задължени да защитят личните Ви данни. Личната информация в  
тази декларация се събира с цел участие в Наградата. Участници, които не предоставят тази  
информация не могат да участват в Наградата. Личните Ви данни могат също да бъдат  
използвани, за да получите информация за други активности, свързани с наградата или събития,  
които смятаме, че ще представляват интерес за Вас. Възможно е да предоставим личните Ви  
данни на други местни или международни организации и доставчици на услуги, които ни  
подпомагат в администрирането на и работата по Наградата. Ако желаете да се свържете с нас  
или да получите достъп до личните Ви данни, моля обърнете се към съответния Оператор на  
Наградата. Свържете се с Оператора на Наградата и ако желаете да получите информация за  
обработването и съхранението на лични данни.  

15. давам съгласието си, да бъде предоставена възможността на сина ми/дъщеря ми да участват  
в проучванията, които Наградата прави, с цел изследване преживяването на участниците, да 
бъде измерен ефектът и въздействието, както и други проучвателни дейности, които са в  
съответствие с целите и стратегията на Наградата. моля свържете се с Оператора на Наградата 
и  ако желаете да получите информация за тази дейност.  

Моля отбележете с √:  
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[_] Прочетох и съм съгласен/а с условията и изискванията за участие на участника в Наградата,  
описани по-горе или на уеб страницата на моя Оператор на Наградата.  

Подпис на родителя/настойника: ......................................  

Дата:..........................  

Организацията/Оператор е съгласна да приеме като участник в Наградата по-горе споменатия,  
съгласно условията и изискванията описани по-горе или на уеб страницата на Оператора на  
Наградата.  

Подписано от името на Организацията/Оператор:  

Име на координатора: 

............................................................................................................................ Подпис 

.................................Дата .......................………  

Моля попълнете и предайте попълнената декларация на Лидера. 
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Описание на Наградата  

Наградата има три нива: Бронз, Сребро и Злато. Всяко ниво е съставено от 4 направления:  
Физическа активност, Умения, Доброволчество и Приключенско пътуване. Златната награда  
има и допълнително задължително направление – Проект в полза на общността. Всеки  
участник в Наградата трябва да бъде регистриран в някоя от Организациите/Оператор на  
Наградата. Организацията/Оператор на Наградата трябва да одобри лицата, оценяващи всяка  
активност, преди участника да започне тези активности.  

Участникът сам съставя програмата си като избира активности, които го интересуват и определя  
целите си, следвайки следните минимални изисквания (обобщени в таблицата по-долу):  

 Умени
я  

Физичес
ка  
активнос
т  

Доброволчество  Приключенс
ко  пътуване 

Проект в 
полза  на 
общността 

Бронз 3*  
месеца 

3* месеца  3* месеца 2 дни/1 нощ  

+ 3 месеца допълнително в 
избрано  направление 

Сребро 6*  
месеца 

6* месеца  6* месеца 3 дни /2 нощи   

+ 6 месеца допълнително в 
избрано  направление, ако 
участникът не е  постигнал ниво 
Бронз 

Злато 12*  
месеца 

12*  
месеца 

12* месеца 4 дни / 3 нощи 5 дни/4 нощи  

Далеч от   
местоживеенето 

+ 6 месеца допълнително в 
избрано  направление, ако 
участникът не е  постигнал ниво 
Сребро 

 
 

*Изброените периоди са минималните задължителни и включват месеци, в които има  
редовна ангажираност. Като правило, редовна ангажираност означава минимум един час на  
седмица. При направление Доброволчество, със изричното съгласие на Лидера на Наградата,  
времето може да бъде групирано по четири часа на месец или два часа на две седмици.  
Участниците в Наградата се насърчават да отделят повече време от предвидения минимум за  
активностите.  
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** Задоволителното изпълнение на Приключенското пътуване включва извършване на  
необходимите за това пътуване обучение и подготовка, както и поне едно 
предварително  пътуване с подобни характер и продължителност. 

 
1. Всеки младеж на възраст 14-24 може да участва в  Наградата  
2. За ниво Бронз, ако младежът е на възраст 13 години и 9 месеца и е част от група,  

в която мнозинството от участниците е на възраст 14 години и нагоре, 
Организацията/Оператор на Наградата има правото да позволи на младежа да  
започне Наградата с тази група.  

3. Ниво Сребро може да бъде започнато на възраст 14 години и 9 месеца, ако преди  
това е било завършено ниво Бронз. Това означава, че участници, на които им е било  
разрешено да започнат ниво Бронз или Сребро по-рано ще трябва да чакат по-дълго,  
за да получат наградата си.  

4. Участници, които започнат ниво Бронз или Сребро малко по-рано трябва да изчакат  
достигането на минималната възраст за завършване на Наградата, за да я получат.  

5. Активности, извършени преди 16-тия рожден ден на участника не могат да  се 
причисляват към активностите за ниво Злато.  

6. Моля обърнете се към местния офис на Наградата, в случай че имате въпроси  относно 
възрастовите граници и започването на Наградата преди навършването на 14  години.  

7. Наградата трябва да бъде завършена преди 25-тия рожден ден на участника,  
8. Родителско/настойническо съгласие е необходимо за участници ненавършили  

18 години.  
9. Стандартите за постигане на Наградата са индивидуални усилия, постоянство и  

напредък.  
10. По-голямата част от Наградата ще бъде изпълнявана самостоятелно от всеки  

участник. 


