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Днес,………………………………………., между страните: 

 

1.……………………………………………… с ЕГН …………………………………. и  адрес: 
......................................................................................................  – наричан по-долу за краткост  
“Клиент” от една страна 

И 

2.“РИН СК“ ООД, с ЕИК 204013627 ,със седалище и адрес на управление гр.София, р-н 
Витоша,  вилна зона "Малинова долина", 2А част, ул. 201 No 1, представлявано от от 
Управителя Румяна Петрова наричано в договора “Ски училището”, от друга страна, като 
страните се споразумяха за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1 Клиента възлага, а Ски училището приема да осъществи обучение предствляващо 
провеждане на курс по ски/сноуборд – практическо обучение в зимни спортове. 

Чл.2 Обученето ще се осъществи по програма, съответстваща на възрастта и уменията 
Клиента, по установен график, съгласуван с Клиента. 

 

II . ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.3 Дължимата сума на Ски училището се формира съобразно избрания от клиента пакет 
на обучение, като индивидуална такса по настоящия договор е в размер на .............. лв. за 
целия обучителен курс.  

Чл.4 Клиента се задължава да заплати дължимата сума по банкова сметка на Ски 
училището с IBAN:……………….…………………… / да заплати в брой по следния начин 
…………………………..  

Чл.5 Общата цена по този договор е формирана като сбор от индивидуалните такси и 
следва да бъде платена авансово в срок до 5 дни преди започване на курса/до последния 
ден от провеждане на курса/по друг начин. 

Чл.6 Ски училището предоставя на Клиента финансов документ за преведената сума по 
договора. 

 

III . СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.7 Обучителния курс по ски/сноуборд ще се проведе в периода от …………….…….. г. до 
……………................ г. 

Чл.8 Заниманията се провеждат ежедневно за целия период на курса и са с 
продължителност 4 часа на ден, съгласно график, като се съобразяват и задължителните 
регламентирани и нерегламентирани педагогически ситуации по провежданото обучение. 

Чл.9 Курсът се провежда в Природен парк ''Витоша'', ски-център ''Ветровала'' 
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IV . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА 

Чл.10 /1/ Kлиента се задължава да запознае Ски училището за наличие на специфични 
заболявания и/или особености относими към провеждания курс.  

/2/ Клиента се задължава да се запознае с Политиката за защита на данните на „РИН 
– СК“ ООД, която е публикувана на уебсайта на Ски училището на адрес: https://rin-
bg.com/privacy-policy/ 

/3/ Клиента се задължава да се яви на посочената в чл. 12, ал. 1 локация в уговореното 
време с необходимата лична екипировка. При закъснение или неявяване, както и при липса 
на необходима екипировка съгласно предварителните инструкции Ски училището може да 
откаже предоставяне на услугата без да дължи компенсация за това. 

 

V . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СКИ УЧИЛИЩЕТО 

Чл.11 Ски училището се задължава да провежда обучението в съответствие с чл. 2 от 
настоящия договор, както и да изпълнява представената оферта. 

Чл.12 Ски училището се задължава да организира и осъществи транспорт на участниците в 
курса от ……………………………………………………………….. /посочва се начална 
точка/точки/ до мястото на провеждане на курса, като същия отговаря на всички 
нормативни изисквания на действащото законодателство. 

Чл.13 Ски училището има право да прекрати участие на клиента в курса ако установи, че 
личната им екипировка е недостатъчна или в незадоволително състояние, ако не се 
съобразяват с инструкциите и препоръките на изнструкторите, с цел да се осигури 
безопасност, при участие в съответния курс. 

/2/ Ски училището не носи отговорност и няма задължение да осигури застраховки, които 
да компенсират участниците в курса при злополуки.  

Чл.14 Ски училището се задължава да предостави качествена услуга. 

Чл.15 Ски училището се задължава да обезпечи обучението с необходима екипировка 
включваща подходящи ски, обувки за ски и щеки. Ски училището не носи отговорнст за 
състоянието и ефективността на личната екипировка на участниците в курса 

Чл.16 При неспазване на установения график по чл. 2 по обективни и независещи от Ски 
училището причини, той се задължава съвместно с Клиента да уговори нов срок и период 
за провеждане на обучението. 

Чл.17 Ски училището  носи отговорност, че предоставената услуга практическо обучение в 
различни зимни спортове ще се извършва от ски-инструктори, притежаващи необходимата 
практическа подготовка, професионална квалификация и правоспособност, в съответствие 
с разпоредбите на българското законодателство. 

Чл.18 Ски училището  се задължава след приключване на последното занимание от курса 
да издаде сертификати на участниците за постигнатото ниво на обучение. 

 

VI . ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.19 Настоящият договор се прекратява: 

т.1 с изтичане срока за  извършване на услугата 
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т.2 по взаимно съгласие на страните 

т.3 при виновно неизпълнение на договора от една от страните със 7-дневно писмено 
предизвестие от изправната до неизправната страна.  

т.4 по желание на всяка една от страните с писмено предизвестие от 1 месец. 

 

VII . ЛИЧНИ ДАННИ 

Чл.20 (1)За целите на изпълнение на настоящия договор, Клиентът в ролята на  Родител / 
настойник предоставя на Ски училището собствените си лични данни и личните данни и 
данните за здравословното състояние на детето при условията на ЗЗЛД и Регламент 
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година. 

(2) Ски училището се задължава да обработва предоставените лични данни и данни за 
здравословното състояние на детето само за целите на настоящия Договор, при спазване 
на законовите изисквания. 

(3) Ски училището ще обработва и съхранява личните данните, предоставени за целите на 
настоящия договор  според законно регламентирания срок до 5 години (ЗЗД) 

(4) Ски училището ще обработва и съхранява лични данните, доброволно предоставени, 
чрез получено от Родителя съгласие по настоящата глава за срок до 1 година  от 
прекратяване на договора или до постъпване на молба за тяхното заличаване. 

 

VII . ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

Чл.21 За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД и 
действащото българско законодателство. 

Чл.22 Изменения на настоящия договор могат да се правят по взаимно съгласие на 
страните, изразено писмено. 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за 
всяка от страните. 

 

 

 

         КЛИЕНТ/ ВЪЗЛОЖИТЕЛ/:    “РИН СК“ ООД /ИЗПЪЛНИТЕЛ/: 

             .............................                                                    .....................................  


