BVBUL-4
ДОГОВОР
НА СЪСТЕЗАТЕЛЯ ПО ПЛАЖЕН ВОЛЕЙБОЛ
1.

EГН:
/име презиме фамилия/

І. ОТГОВОРНОСТИ:
1/. Състезателят е свободен да участва или не във всички турнири/ шампионати на БФВ и не може да
бъде манипулиран от други организации или лица да прави или не това. Изключение прави
задължението, което всеки състезател има към БФВ / да участва на посочен от БФВ турнир/
шампионат, организиран на територията на България. При участие състезателят се задължава да
уважава и спазва официалните наредби и разпореждания на БФВ, CEV и FIVB и промотъра; Тяхното
неспазване може да доведе до неговото санкциониране и отстраняване от всякакъв вид и ниво
национални или международни състезания, без ограничения.
2/. Изисква се състезателят да има официална регистрация пред БФВ и/ или съответния организатор,
респективно CEV, FIVB и участието му без предварително оформени документи може да доведе до
санкциите в т.1/. без никакви допълнителни формалности.
3/. Състезателят нарушаващ официалните наредби и регулации на БФВ, CEV и FIVB може да бъде
лично санкциониран (глоби и наказания) от съответните институции.
4/. За да има правото да участва в състезанията по плажен волейбол, всеки състезател трябва да
представи в срок необходимия набор от документи на БФВ, за да получи лиценз.
- да спазва точно и в срок указанията на организатора на съответния турнир, за подаване на заявки и
представянето на необходимите документи за участие в турнира.
Състезателят приема пълната отговорност за всякакви здравни проблеми, които могат да се появят (с
изключение на леки контузии) по време на състезанияна на БФВ.
5/. Състезателят приема да уважава и пази имиджа на организатора на състезанията по плажен
волейбол; да не причинява щети и вреди на БФВ, CEV и FIVB, промотъра, официалните лица, съдии,
технически персонал, медии, доброволците и публиката и да не участва с тях в действия по жалби и
претенции.
6/. Състезателят приема, че е негова лична отговорноост личното му здравно застраховане и личното
застраховане срещу покриването на различни рискове, възникване на задължения и щети.
7/. Състезателят приема да няма претенции за други плащания освен тези от наградния фонд, плащан
от промотъра.
8/. Лична отговорност на състезателя е да осигури на организатора времето (срока) на пристигане на
турнира – съобразно регламента за турнирите/ шампионата.
9/. Отговорност на състезателя е да си осигури информация за началото на всички мачове и да бъде
налице и готов според правилниците. Състезателят трябва да бъде налице и да участва в публични
прояви на промотъра, занятия с деца (или други форми за игра) и мероприятия на БФВ – ако това не
променя програмата на мачовете на съответния турнир/ шампионат.
10/. С подписването на този договор, за да бъде приет като състезател по плажен волейбол към БФВ
състезателят приема:
10.1. Задължението да изпълнява антидопинговия контрол, извършван според FIVB регулациите.
10.2. Да се информира за забранените в този спорт субстанции и приема дисциплинарните наказания
от БФВ, CEV и FIVB.
10.3. Да изпълнява и следва безконфликтно наредбите на съответните турнири, в които участва и
погасява наложените му санкции.
ИМЕ И ФАМИЛИЯ:
/на състезателя/
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