
ДЕКЛАРАЦИЯ 

за участие в хакатона Hack TUES 6 

 

Долуподписаният/та 

 

......................................................................................................................... от …………………………. 

                                         /две имена на ученика/                                  /клас и паралелка или випуск/ 
 

на Технологично училище “Електронни системи” към ТУ – София декларирам, че ще участвам в 
хакатона Hack TUES 6, провеждащ се на 1-11 октомври 2020 г. онлайн с откриване, финал и и 
награждаване на живо на територията на Лабораторния комплекс и Инкубатора в София Тех Парк 
със следната програма: 

1. Седмица 1 
a. 1. октомври, четвъртък: 17:30-20:30 – официално откриване и образователни лекции 

и уъркшопи (на живо в София Тех Парк); 
b. 2-4 октомври, петък-неделя – отборна работа по проектите (онлайн). 

2. Седмица 2 
a. 5 - 9 октомври, понеделник-петък  – подготовка на презентация на отборния проект 

за четвъртфинали и полуфинали (онлайн, в извънучебно време); 
b. 10. октомври, събота – провеждане на четвъртфинали и полуфинали (онлайн); 
c. 11. октомври, неделя: 10:30-17:00 – провеждане на финал и церемония по 

награждаване (на живо в София Тех Парк). 
 

Информиран съм, че ръководството на училището и организаторите на хакатона са освободени от 
отговорност за действията ми по време на хакатона и че при нарушаване на регламента, 
правилата за вътрешния ред или наложените противоепидемични мерки, мога да бъда 
санкциониран съгласно регламента на Hack TUES 6 и Правилника за вътрешния ред на София Тех 
Парк. 

Организаторите приемат по подразбиране, че съм съгласен/а да бъде сниман от екипа на Hack 
TUES 6 и медийните партньори на събитието и съм съгласен/а материалите да бъдат споделяни в 
социалните мрежи, сайта на ТУЕС и АЗТУЕС, както и с медиите и партньорите, отразяващи 
хакатона. В случай, че не съм съгласен с това, съм информиран/а, че е моя отговорност да 
съобщя на организаторите за това по време на регистрацията за хакатона в четвъртък (01.10.) до 
17:30ч. 

Информиран/а съм, че организацията на първия и последния ден на събитието на живо в София 
Тех Парк ще се случи при спазване на необходимите противоепидемични мерки – спазване на 
дистанция между учениците в залите, носене на маски в общите помещения, избягване на 
струпвания и др. Организаторите ще проведат инструктаж за наложените противоепидемични 
мерки и се ангажирам да следвам тези инструкции. Задължително е да нося със себе си маска и 
лични хигиенни материали (гел за ръце или морки кърпички). 

Участници, за които има подозрение, че са болни, ще бъдат насочени към лекар и помолени да 
напуснат София Тех Парк. В тази връзка, поемам отговорност да не участвам на живо в първия и 
последния ден на хакатона, ако страдам от заразна болест или съм в контакт със заразно болен. 
Ако имам потвърден случай на COVID-19 съм длъжен/на веднага да информирам организаторите 
на hacktues@lesys-bg.org. Има възможност откриването, финалите и награждаването да се гледат 
и онлайн. При нужда ще се организира и представяне на отбор по време на финалите онлайн.  

 

Учениците, които не предоставят на организаторите през онлайн формата за целта 
подписана тази декларация най-късно до 27.09. (неделя), няма да бъдат допуснати до 
участие в хакатона. 

 

 

Ученик: .................................                                          Дата: .................................... 

mailto:hacktues@lesys-bg.org

