
ДЕКЛАРАЦИЯ 

за съгласие за участие на ученика в хакатона Hack TUES 6 
 

 
Долуподписаният/та 
 
.............................................................................................................................................., 

/две имена на родител или настойник/ 
 
в качеството си на родител / настойник на  
 
................................................................................................................................ от ……….. клас 

                                         /две имена на ученика/                                  /клас и паралелка/ 
 
 

на Технологично училище “Електронни системи” към ТУ-София декларирам, че съм 
съгласен/на той/тя да участва 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/а съм че участниците имат право да участват изцяло онлайн, ако не искат да 
присъстват на частите от събитието, организирани на живо. Единствено изключение правят 
уъркшопите в деня на откриването, които ще са достъпни единствено за участниците на 
място. Знам също, че учениците-доброволци на събитието могат да са ангажирани в 
допълнителни/други дни и часови диапазони и носят отговорност да споделят графика за 
ангажимента си с мен. Мога да намеря допълнителни детайли и актуална информация за 
хакатона на www.hacktues.com и Фейсбук страницата „Hack TUES“. 

Съгласен/a съм, че ръководството на училището и организаторите на хакатона са 
освободени от отговорност за действията на участниците по време на хакатона. Уведомен/а 
съм, че при нарушаване на регламента, правилата за вътрешния ред или наложените 
противоепидемини мерки от детето ми, то ще бъде санкционирано съгласно регламента на 
Hack TUES 6 и Правилника за вътрешния ред на София Тех Парк. 

Организаторите приемат по подразбиране, че разрешавам детето ми да бъде снимано от 
екипа на HackTUES 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 детето ми не иска да бъде снимано или/и 
аз не разрешавам това, съм информиран/а, че е отговорност на детето ми да съобщи на 
организаторите за това по време на регистрацията за хакатона в четвъртък (01.10.) до 
17:30ч. 

Информиран/а съм, че начинът, по който се обработват личните данни на детето ми е 
описан в Политиката за отговорност на Hack TUES 6, която се намира на 
http://bit.ly/hacktuesprivacy. Запознат/а съм и се съгласявам с нея. 

 

 

http://www.hacktues.com/
http://bit.ly/hacktuesprivacy


Поемам пълната отговорност, ако детето ми участва в някой от организираните уъркшопи на 
01.10. да се прибере безопасно след края му и ако то е под 14 години, да го посрещна.  

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 на участниците за 
наложените противоепидемични мерки и ще обърна внимание на детето ми да следва тези 
инструкции. Задължително е детето ми да носи 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 допускам детето ми 
да участва на живо в първия и последния ден на хакатона, ако страда от заразна болест или 
е в контакт със заразно болен. Ако детето ми има 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. 

 
Телефон1 на родителя: ............................... 
 
Родител (настойник): .................................                                       Дата: .................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¹Организаторите на хакатона си запазват правото да потърсят по телефона родителите с цел проверка на 

истинността на тази декларация. Предоставеният телефонен номер ще бъде използван единствено и само за 

тази цел. 

mailto:hacktues@lesys-bg.org

