
Приложение 1:  

МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР МАТЕМАТИКА БЕЗ ГРАНИЦИ 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ   

 

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

(имена на родителите/настойника) 

адрес:…………….……………………………………………………………………. тел.:………………........., 

 

законни  родители/настойник на.............................................................................................(имена на детето) 

  

училище...............................................................................гр./с/............................................., клас ......... 

 

Декларираме, че: 

- Желаем детето ни да участва в международния турнир „Математика без граници” в периода октомври 

20.… г. - август 20…  

- Доброволно предоставям и давам своето съгласие администраторите на лични данни, обработващи 

лични данни при Фондация „Математика без граници“ и „Инвариант М“ ЕООД  да обработват личните 

ми данни/личните данни на детето ми/ни за …-то издание на турнира през 20…-20… г.: имена, клас, 

училище, населено място, точки от състезание, награда 

- Съгласни сме / не сме съгласни на електронната страница на турнира да бъдат публикувани само имена, 

град, клас и награда на детето ми (ненужният текст се зачертава) 

- Запознати сме с регламента на турнира, публикуван на електронните страници 

www.mathematicalmail.com и www.mathwithoutborders.bg  

- Участието е в образователен център, само ако турнирът не се провежда в училището;  

- При участие в образователен център на сертификата за участие или за съответна награда не се 

записва училището на ученика, сертификатите и медалите от дистанционните кръгове и сертификатите за 

награди от финала се получават от съответния център;  

- Запознати сме, че към училищните организатори се отправят всички въпроси, свързани с 

организацията на турнира – получаване на информация за резултатите, условията на задачи, награди, 

правилно изписване на имената с латински букви, участието във финала и полуфинала;  

- Запознати сме, че училищата и образователните центрове определят своите финалисти в рамките на 

квотата от 4% от средноаритметичния брой на участниците в трите кръга на турнира; 

- Запознати сме, че ако детето ни няма златен медал от финала в Несебър 2021 или не получи място 

във финала от квотата на училището, при спечелени поне 2 медала в трите кръга може да участва в 

полуфинала, където се определят допълнително още до 25 финалисти от всеки клас;  

- Запознати сме, че наградите за победителите във финала се получават единствено от участника по 

време на церемонията или след нея от упълномощени лица срещу попълнен талон, който всеки участник 

получава в състезателния ден;  

- Информирани сме, че постигнатите резултати от кръговете и финала се удостоверяват единствено и 

само със сертификатите, които участниците получават; 

- Информирани сме, че имената на детето ни, градът, класът и наградата и снимките, на които е заснето 

детето ни, са лични данни по смисъла на ЗЗЛД, Закон за закрила на детето и Регламент (ЕС) 2016/ 679 на 

Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. 

-  Съгласни сме/не сме съгласни резултатите от състезанието на детето ни, снимките и видеото с негово 

участие, при необходимост да бъдат публикувани в интернет (ненужният тест се зачертава ) 

Настоящата декларация е съставена в два еднообразни екземпляра – един за родителите/настойника  и 

един за организаторите и се съхранява в училището на ученика. 

 

Дата:                                                                            Декларатор/и:.................................................... 

                            (подписи) 

http://www.mathematicalmail.com/
http://www.mathwithoutborders.bg/

