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Јас, _______________________________ од ___________________ роден/а на _______________ со 
место на живеење на улица _________________________________   бр. ______/____, 1000 Скопје, 
телефонски број ______________, емаил _____________________________, и крвна група 
____________,  
ПРЕВЗЕМАМ ЦЕЛОСНА ОДГОВОРНОСТ КАКО УЧЕСНИК на Mavrovo Maximum Adventure во организација 
на Експлоринг Македонија и Ски Центaр Маврово ПОД ПОЛНА МАТЕРИЈАЛНА, МОРАЛНА И КРИВИЧНА 
ОДГОВОРНОСТ И ПРИ ЧИСТА СВЕСТ И СОВЕСТ ИЗЈАВУВАМ ДЕКА:  
 

1. Сум запознаен со сите информации релавантни сигурносни и безбедносни правила и 
прописи во врска со настанот Mavrovo Maximum Adventure во следниве дисциплини: 
 

Трчање, Велосипедизам, Кајак, Скутер, Стрелаштво, Стреличарство, Пикадо, Фрлање копје и 
Adventure Games 
 
А во натамошниот текст ДИСЦИПЛИНИ. 
 

2. Јас сум во одлична здравствена состојба, вклучувајки физичка и ментална состојба, не сум 
под дејство на било какви лекови, кои може да ја намалат способноста да учествувам во 
ДИСЦИПЛИНИТЕ; 

 
3. Јас не користам наркотични средства или алкохол и се обврзувам да не ги користам со цел 

да не се намалат способностите да учествувам во ДИСЦИПЛИНИТЕ;  
 

4. Јас превземам одговорност за сите мои активности како УЧЕСНИК, кои што се во делот на 
имотни штети кон трети лица на настанот Mavrovo Maximum Adventure за време на 
извршување на ДИСЦИПЛИНИТЕ; 

 
5. Јас нема да покренам постапка во мое име, за штети против организаторите, вработените 

во Експлоринг Македонија и Ски Центар Маврово, освен ако штетата не е предизвикана како 
последица на намерни дејствија од страна на персоналот на Експлоринг Македонија и Ски 
Центар Маврово; 

 
6. Јас нема да покренам било какви правни дејствија во мое име, против Експлоринг 

Македонија и Ски Центар Маврово, за штети или последици од страна на трети лица; 
 

7. Согласен сум да ги послушам без приговор веднаш инструкциите и наредбите дадени од 
професионалните лица обезбедени од страна на организацијата. Во случај на 
неисполнување на инструкциите и наредбите, свесен сум дека ќе бидам исклучен од 
понатамошно учество во дисциплините, без повраток на средствата што сум ги уплатил; 

 
8. Јас сум запознаен дека во случај на дефект или удар од било каков карактер во текот на 

изведувањето на ДИСЦИПЛИНИТЕ треба истиот да го пријавам на техничкиот персонал, како 
и веднаш да се изврши сместување на дефекниот предмет на безбедно место со цел да на 
истиот му се изврши интервенција за отстранување на дефектот; 

 
9. Во случај било која од претходно наведените изјави да престане да важи, останатите изјави 

продолжуваат да важат; 
 
Експлоринг Македонија и Ски Центар Маврово личните податоци содржани во оваа Изјава, исклучиво 
ќе ги користи за внатрешна евиденција и нема  да ги направи достапни на трети лица без претходна 
согласност од лицето кое ја дава Изјавата.  
 
 



 
Јас сум согласен Експлоринг Македонија и Ски Центар Маврово да ги употребуваат моите лични 
податоци во маркетиншки цели, освен оние податоци кои согласно Законот за заштита на лични 
податоци се строго доверливи и претставуваат посебна категорија.  
  
Изјавата ја дава:  
  
Име и презиме ___________________________  
  
  
Потпис ___________________________ 


