
 
 

 

 

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ 

В ……………………….. 

 

Днес, ......................., долуподписаният/aта ……………………………………………………………..  

ЕГН ………………………………….  ЛК ……………………………… изд. на ……………………………………. 

от …………………………………………… валидна до ………………………………………… с адрес 

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

Имена изписани на латиница по ЛК ………………………………………………………………………… 

Номер на задграничен паспорт …………………………………………………………………. изд. на 

…………………………………………. валиден до……………………………………………………………………. 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

Имате ли някакви специални нужди (алергии, диети, хронични заболявания, 

др.)? Моля, конкретизирайте. 

 

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

Лице за контакт при спешен случай (име и телефон за връзка): 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Имате ли някакви специални хранителни нужди (вегетарианец, не ядете 

свинско, алергии, др.)? Моля, конкретизирайте. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 



И СЕ СЪГЛАСЯВАМ СЪС СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 

 
 В случай на отказ от участие в проекта, съм отговорен и ще изплатя цялата сума 

на билета/ите за транспорт, както и разходите за междинни нощувки, закупени 

от МЦРОО; 

 Задължавам се да пазя и предам на лидера на групата всички оригинални 

билети/бордни карти. В случай на възникнал проблем относно 

възстановяването на транспортните разходи, поради загубата на оригинален 

билет/бордна карта от моя страна, поемам отговорността да заплатя пълната 

стойност на билета; 

 Отговорен съм за моята сигурност и здраве по време на пътуването и участието в 

дейностите на проекта; 

 Прочетох и разбрах описанието на проекта, в който ще взема участие; 

 Поемам отговорност да имам собствена пътна и здравна застраховка, ако 

проектът изисква такава; 

 Давам съгласието си МЦРОО да използва материали и снимки, генерирани от 

проекта; 

 Давам съгласието си МЦРОО да използва данните ми, за да получава 

информация, свързана с Европейските проекти и програмата Еразъм+; 

 Декларирам, че няма да пропускам нито една част от програмата на проекта, без 

разрешение от координаторите и ще я спазвам стриктно; 

 Ще уважавам културите, етническия и религиозен произход на останалите; 

 Във връзка с чл. 4, ал. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), 

декларирам своето съгласие, попълнените лични данни в настоящото 

заявление, да бъдат съхранявани и обработвани от МЦРОО съгласно целите на 

сдружението, приетия устав и при спазване на ЗЗЛД. Личните данни няма да се 

предоставят на трети лица, освен на компетентни държавни органи в изрично 

предвидените от закона случаи. Съгласен съм, предоставените лични данни (три 

имена на латиница, дата на раждане, адрес за кореспонденция, email и телефон) 

да бъдат предоставени на МЦРОО, във връзка с кандидатстването ми за 

сътрудник при спазването на законодателството за опазване на лични данни 

валидно във Република България; 

 По време на проекта ще съм отговорен относно изпълнението на поставените 

ми оперативни задачи от МЦРОО, а след приключването на проекта – за 

последващите такива. 

 

Изложените в настоящето споразумение лични данни ще бъдат използвани от 

МЦРОО само за целите на администрирането на настоящото събитие и/или във 

връзка с управлението на съответния проект по Програма „Еразъм+“ 

 



 

Дата, име, фамилия и подпис: 

            
          

 

 

 

Настоящето споразумение следва да бъде принтирано, попълнено, 
подписано, сканирано/снимано с телефон с хубаво качество и изпратено 

обратно на pmd.icdet@gmail.com в срок до …………….2018г.! 

mailto:pmd.icdet@gmail.com

