
Инструкции за безопасност при изпълнение на тандемен полет с летателен апарат 
( парапланер, паратрайк или мотоделтапланер ):

1. Пасажерът трябва да изпълнява стриктно инструкциите на пилота по време на подготовката за излитане и по време на 
полета. 
2. Ценните предмети: телефон, портфейл, документи и др., преди полета се прибират в джоб, който се затваря.
3. Личният фотоапарат, камера и смартфон трябва да са осигурени. По време на полета пасажерът може да снима със 
собствена камера,фотоапарат и смартфон като носи собствена отговорност при евентуална щета или загуба на горепосочените 
устройства.  
4. Преди кацането пасажерът изпълнява точно инструкциите на пилота, за да бъде то лесно и безопасно.

5. По време на полета пасажерът няма право да разкопчава осигурителните колани на седалката или каската, да се                   
намесва в управлението или взимането на решения на пилота.

Информирано съгласие и декларация за освобождаване от отговорност

Трите имена:…………………………………………......................................… Дата на раждане:……...........................Тегло  ……...
Телефон за обратна връзка:…………………..................Имейл адрес:…………………………………………………..........................
Вид летателен апарат:   Парапланер □      Моторен парапланер □        Мотоделтапланер □  

Потвърждавам, че:
1. Прочетох и съм наясно с Инструкциите за безопасност за тандемният полет.
2.  Не  боледувам  от  следните  болести:  епилепсия,  диабет,  сърдечно-съдови  и  психически  заболявания,  последствия  от  травми  и
заболявания, водещи до намаляване устойчивостта на опорно двигателния апарат, бъбречна недостатъчност, високо или ниско кръвно
налягане.
3. В момента нямам каквито и да е оплаквания, свързани с моето физическо здраве, които да попречат на участието ми.
4. Не съм под въздействието на алкохол, наркотици или други упойващи вещества.
5. Съм напълно наясно, че при участието ми в тандемен полет с летателен апарат или други дейности, свързани с него, е възможна
опасност, може да бъде рисковано, включително риск от физически наранявания или смърт. 
Категорично приемам всички рискове и доброволно приемам да участвам в него.
6. Давам правото на Сдружение Вертикал Дименшън и Към ту флай ЕООД, неговите собственици, служители и помощен персонал да
извикат медицинска помощ за мен или да ме транспортират до медицинско учреждение или болница, ако по тяхна преценка се нуждая от
медицинска помощ.
7. Ще заплатя всички разходи, свързани с такава медицинска помощ, както и свързаните с нея транспортни разходи. 
8. Освобождавам от каквато и да е отговорност, лична, юридическа, финансова и професионална, целия състав на Сдружение Вертикал
Дименшън и Към ту флай ЕООД, неговите собственици, служители, инструктори, помощен персонал, доброволци, притежателите на
площите на действие (включително площите за излитане, приземяване и кацане), Българския Национален Аероклуб, Асоциацията на
свръх леката авиация в България, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, съответните им съдружници, агенти,
полицаи и застрахователи и всички искания, които мога да направя в резултат на физическо нараняване, включително смърт или загуба
или повреждане на имущество във връзка с участието ми в тандемния полет.
9. Съм  наясно, че всеки тандемен полет, в който участвам, е с обучителна цел.
10. Потвърждавам, че ако в резултат на моята небрежност или умишлено нарушение някой получи физически наранявания, включително
и смърт или имуществени щети, ще обезщетя  Сдружение Вертикал Дименшън и Към ту флай ЕООД за всички разноски и щети.
11. Сдружение Вертикал Дименшън и Към ту флай ЕООД си запазва авторските права и собственост в/у всякакъв вид фотографски
снимки, киноснимки, записи на образ и звук, направени от тях при изпълнението на тандемните полети.

ВНИМАТЕЛНО  ПРОЧЕТОХ  ТОЗИ  ДОКУМЕНТ  И  НАПЪЛНО  РАЗБИРАМ  НЕГОВОТО  СЪДЪРЖАНИЕ.  ПОЛАГАМ  ПОДПИСА  СИ
СОБСТВЕНОРЪЧНО НА:

Дата………………………..Час:…...................Място:……………….................………………  Име на инструктор: Tzvetan Tzolov

Трите имена на участника:……………………   ….......................…………...................................…………Подпис…..…………...

Трите имена на свидетеля:…………………………………....................................................................……Подпис…….…........…

РОДИТЕЛ ИЛИ НАСТОЙНИК НА НЕПЪЛНОЛЕТЕН (лице под 18 годишна възраст): Долуподписаният родител/настойник заявява, че 
той/тя, в качеството си на такъв е съгласен да освободи от отговорност всички страни описани по-горе от всякаква отговорност, искове, 
имуществени и неимуществени щети, които могат да бъдат предявени на горните страни и освобождава от отговорност споменатите 
страни от името на непълнолетния и родителя/настойника.

Родител или настойник (Трите имена): ........................................................................................................................................

тел: ....................................................                 Подпис:….................................... 


