
ДОГОВОР ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО СНЕЖНИ СПОРТОВЕ 
 

Днес .................. 2022г./2023г., в гр. София се подписа настоящия договор за предоставяне на обучение 
по снежни спортове между: 

 „Мотен Спорт” ООД,  туроператор – рег.№ РК-01-6848, с ЕИК 130282916, застраховка ” Отговорност на 
туроператора”- със застраховател  „ЛЕВ ИНС”АД, полица № 13062210000612 , валидна до 31.05.2023г.,  
тел.: 02/980 5533 и 0877 10 14 27, email: info@motensport.com, представлявано от Ели Димитрова - 
Управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от една страна и 
 

 Моля, имайте предвид, че маркираните със  „* „  полета са задължителни ! 

Име на родител/настойник *  

Име на участника в курса *  

ЕГН на участника в курса  *  

Адрес   

Телефон за връзка *  

Е-mail *  

 

Наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от другa страна, се сключи настоящия договор, с който страните 
се споразумяха за следното: 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

С  настоящият договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а той приема да предостави срещу 
заплащане, изброените в настоящия договор услуги, свързани с организирането и провеждането на ски 
/ сноуборд обучение, при уговорените условия, цени и срокове, както следва: 
 

1.1. Вид услуга:  ски/сноуборд  

1.2. Продължителност / дати на курса – от -  до /  

1.3. Вид курс : съботно/неделен, понед.-петък  

1.4. Ниво:  начинаещ/средно ниво/каращ  

1.5. Екипировка: имам собствена / ще ползвам под 
наем 

 

1.6. За екипировка под наем – ръст и номер обувки   

1.7.  Заявка за обяд: на кои дати   

1.8. Ползване на транспорт от училището – да/ не  

1.9. Час и място на тръгване в София – моля, 
напишете коя от посочените в т.5.3.3 спирки за 
тръгване избирате  

В 08:00ч.  от ………………………………………………………  

1.10. Очаквано време на пристигане на х. Алеко при 
нормални климатични условия и безопасна пътна 
настилка  

10:00 ч. 

1.11. Час на тръгване от хижа Алеко за София 15:30 ч. 

1.12. Очаквано време на завръщане в София  16:30 ч. 

1.13. Забележки относно здравословното  
състояние или специфични изисквания на участника 
в курса 

 

 
 

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
2.1. Цената на обучението по снежни спортове, предмет на настоящия договор е образувана съгласно 
Ценоразписа и условията за обучение за сезон 2022/2023г., описани на Интернет страницата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - www.motensport.com  
2.2. Цената по т. 2.1. включва лицензиран транспорт, квалифициран инструктор, планинска застраховка 
и допълнителните услуги, описани в точките от т. 1.1 до т. 1.13 . 
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2.3. Записването за ски и сноуборд обучение можете да направите по следния начин: 
 

2.3.1. Онлайн, през регистрационната форма на сайта ни: www.motensport.com. 
2.3.2 В офиса на ски училище ”Мотен” в х. Алеко, Витоша - работно време – всеки ден 09.00 ч. до 15.30 ч. 
2.3.3. Заплащането на услугите се извършва по банков път, по сметка на „Мотен Спорт” ООД:  
         „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) - IBAN : BG77BPBI81701606437120  BIC: BPBIBGSF 
2.4. Заплащане по банков път следва да бъде извършено само след : 

 предварително изпратено писмено запитване от Възложителя на мейл: info@motensport.com  
 получено писмено потвърждение от Изпълнителя за датите и записването за съответния курс. 
 Попълнен и подписан  от Възложителят Договор, чрез Заявка за записване - на следния 

линк:  https://hub.motensport.com/index.html . 
2.5. Договорената цена следва да бъде заплатена от Възложителя към Изпълнителя преди началото на 
курса, като Възложителят чрез Заявка за записване на линк: https://hub.motensport.com/index.html  
изпраща копие от платежното нареждане за преведената сума на Изпълнителя. 
2.6. При записване за обучение на втори член от семейството, той ползва 10% отстъпка от 
договорената цена на основния пакет за ски/сноуборд курс, включващ транспорт, екипировка и 
обучение. 
2.7. При участие в повече от един пълен / 5 - 6 дневен / курс на обучение, Възложителя ползва 5 % 
отстъпка от цената на всеки следващ записан курс в рамките на един зимен сезон. 
2.8. При записване на цяло семейство за ски/сноуборд курс, Изпълнителят предоставя специална 
отстъпка по договорка. 
2.9. Отстъпките по т.2.6 и 2.7 не могат да се комбинират. 
 

 
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 
3.1. Права на Изпълнителя / Туроператор 
3.1.1. Да получи уговорената цена за предоставяне на услугите, предмет на договора в уговорените 
срокове и условия 
3.1.2. Да изисква от Възложителя необходимото съдействие  и информация за изпълнение на предмета 
на договора. 
3.1.3. Да откаже предоставянето на договорените услуги при нарушаване на договорените срокове и 
условия по раздел II. и/или непредоставена информация по раздел I, точки от 1.1 до 1.13. 
 
3.2. Задължения на Изпълнителя  
3.2.1. Да организира и изпълни договорените услуги качествено и в договорените обем и срокове. 
3.2.2. Да осигури технически изправно превозно средство, и квалифицирани ски / сноуборд 
инструктори. 
3.2.3. Да информира Възложителя за всички пречки, възникнали в хода на изпълнение на договорените 
туристически услуги, като няма право да извършва непредвидени услуги, извън описаните в 
настоящия договор. 
3.2.4. Да има сключена застраховка, съгласно Закона за туризма, покриваща отговорността за 
причинени вреди. 
3.2.5. Изпълнителят не носи отговорност за изгубени и забравени вещи, но е длъжен да съдейства на 
Възложителя и положи усилия за намирането и предаването им в случай, че е бил информиран за това 
от Възложителя в рамките на 24 часа. 
 
3.3. Права на Възложителя 
3.3.1. Има право да получи уговорените в настоящия договор услуги, след заплащане на 

договорената цена и при условията на този договор. 
3.3.2. Да проверява по всяко време изпълнението на настоящия договор.                                        
 
3.4. Задължения на Възложителя                                                                                                      
3.4.1. Да заплати на Изпълнителя уговорената цена за договорените услуги, при условията и 
сроковете описани в  настоящия договор.                                                                     
3.4.2. Да предостави на Изпълнителя всички необходими данни и документи, необходими за 
изпълнението на договора, включително и информацията по раздел I, точки от 1.1 до 1.13.                                                      
3.4.3  Да спазва правилата за безопасност по пистите, на които се провежда обучението.                                     
3.4.4. За започване на обучението, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да бъде клинично здрав/без хрема, 
кашлица, повръщане, диария или температура над 37,3˚ С/или грипоподобни симптоми.                                                                           
3.4.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да реагира своевременно, при уведомяване от страна на 
Изпълнителя за настъпили промени в здравословното състояние на УЧАСТНИКА/ЦИТЕ. 
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IV. УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЕНИ И АНУЛИРАНЕ 

 

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да анулира заявен ски/сноуборд курс или част от него, без да дължи 
неустойка до 5 работни дни преди договорената начална дата. 
4.2. При анулиране на ски/ сноуборд курс в срок от 5 работни дни до 48 часа преди договорената 
начална дата, Изпълнителят възстановява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  70% от заплатената сума.  
4.3. При анулиране, след посочените срокове или при пропуснати занимания, след започнал курс, 
Изпълнителят не дължи възстановяване на средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
4.4. При започнат курс и пропуснати занимания, поради болест или друга уважителна причина, 
Изпълнителят договаря с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ друг възможен срок за провеждане на пропуснатите 
занятия, в рамките на две седмици от крайната дата на заявения курс. В тези случаи Възложителят 
заплаща допълнително стойността на планинската застраховка за новия срок на обучение и 
транспорта за пропуснатите дни. 
4.5. Ако курсът не може да започне поради липса на условия (недостатъчна снежна покривка), 
Изпълнителят съгласува с Възложителя друг срок, в подходящо за Възложителя време. При 
невъзможност от страна на Възложителя за провеждане на курса в друг период заплатената сумата се 
възстановява без неустойки. 
4.6. Изпълнителят възстановява на Възложителя парични средства само след представяне на Договор 
с приложен касов бон или копие от платежно нареждане и предварително обаждане на  
тел. 02/980 5533 или 0877 10 14 27 и в писмен вид на email: info@motensport.com . 
4.7. Парични средства се възстановяват само след съгласуване с Изпълнителя и изрично 
потвърждение от негова страна, в рамките на текущия сезон. 
4.8. В случаите, когато Възложителят е възпрепятстван по здравословни причини да договори с 
Изпълнителя нов срок за довършване на пропуснатите занимания, Изпълнителят има право да 
удържи всички направени от него предварителни разходи по организацията и да предложи на 
Възложителя парична компенсация съответстваща на пропуснатата част от ски/сноуборд обучението.  
4.9 Всички промени или анулации се извършват с писмено предизвестие – на мейл: 
info@motensport.com или телефонно предизвестие, най-малко 48 часа предварително на тел. 02 980 
5533 или 0877 10 14 27, в противен случай Възложителят губи пропуснатия ден и средства не се 
възстановяват. 
 

V. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
 

5.1 Екипировка - когато Възложителя ползва собствена екипировка, то тя трябва да бъде в пълна 
изправност и надписана с имената на клиента. Размерът на ските или сноуборда, трябва да бъдат 
съобразени с ръста и възможностите на обучаващия се. 
5.2 При обучение на чужд език /английски, немски, френски или руски/ цената на обучението се 
завишава с по 5 лева на час. 
 5.3 Карти за лифтове и влекове в ски зона „Алеко”: 
5.3.1 Цената на ски съоръженията /влек или лифт/, не е включена в пакетните цени и се заплаща 
допълнително. 
5.3.2 Стойността на лифт картата не се възстановява при лошо време, загубване, повреждане, болест, 
спиране на електрозахранването в ски-зоната и  други подобни събития. 
5.3.3. График на осигурения от „Мотен Спорт“ ООД автобусен транспорт: 
Тръгване в 08:00 ч. – връщане в 16:30 ч. – 17:00 ч.  
Автобусът тръгва от стадион Васил Левски – начална спирка. Автобусът се движи по маршрут: 
Стадион Васил Левски - бул. "България" - Драгалевци площада - хижа „Алеко“. 
Спирка1: Бензиностанция „Шел“ на бул. "България" - спирка „Ручей“; 
Спирка2: На магазин „БИЛЛА“ – след бул.“Т. Каблешков“ на спирката на автобус  64;  
Спирка3: кв. Драгалевци - на площада. 
При уточняване на спирката е желателно, Клиентът да чака 10 мин. по-рано на избраната от него 
спирка. Автобусът не може да прави престой на спирките и да изчаква закъснели клиенти. На връщане 
спирките са от срещуположната страна в посока към центъра на града. 
При презаверяване на неизползвана услуга извън сроковете за анулиране, се доплаща по 15 лв. 
на ден за транспорт. 
При желание за ползване само на транспорт, цената е 15 лв. за двете посоки.  
При условие, че Клиентът не се качва и не слиза от началната спирка, е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО мястото за 
качване и слизане в София да се уточни предварително. 
5.4 Изпълнителят не поема отговорност при нарушение на  графика на работа на училището, 
вследствие на проблеми с почистването или проходимостта на пътя  кв. Драгалевци - х. „Алеко” 
5.5 Времетраене на курсовете: Обучението е по 4 часа на ден – два часа преди обяд, обедна почивка и 
два часа след обяд. Груповото обучение се провежда в групи от 6 до 12 човека, разпределени в класове, 
според нивото на техните умения. 
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5.6 Обядът не влиза в цената на пакета, той може да се поръчва отделно – раздел I, т1.7.  
5.6.1 При предварителна заявка, Изпълнителят може да подсигури топъл обяд в х. Алеко, който 
включва – супа и основно ястие. Цената е 12,00 лв. на ден. 
5.6.2 При предварителна анулация на заявен обяд до 24 часа, купонът може да се презавери за до 2 
седмици след крайната дата на ползвания курс. 
5.6.3 По време на обедната почивка на всички участници се предоставя безплатно чай. 
 

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
6.1 Настоящият договор се състави в две еднакви екземпляра и влиза в сила с подписването му от двете 
страни.  
6.2 Договорът е валиден до приключването на текущия зимен сезон. 
6.3. Страните се освобождават от задължения и отговорности по този договор и не си дължат 
обезщетения за пропуснати ползи и вреди в случаите на форсмажорни обстоятелства – природни 
бедствия, пандемии, финансови кризи, политически и военни конфликти в района и др. 
6.4. Настоящият договор може да бъде променян,  допълван и изменян само по взаимно съгласие на 
двете страни, изразено в писмена форма. 
6.5. С подписването на настоящия договор, Възложителят декларира, че предоставя на Изпълнителя 
доброволно своето изрично, свободно изразено, информирано съгласие да обработва и съхранява 
предоставените му за нуждите на изпълнението на настоящия договор лични данни, включително и 
тези, касаещи участник в курса, когото представлява. 
6.6. Изпълнителят декларира, че е предприел адекватни мерки за защита на предоставените му от 
Възложителя лични данни от случайно и незаконно унищожаване, от неправомерен достъп, от 
изменение или разпространение, както и други незаконни форми на обработване. 
6.7. С подписването на настоящия договор страните декларират че нямат право и няма да използват и 
боравят с лични данни на трети лица в нарушение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и на 
българското законодателство в областта.  
 
Политиката за защита на лични данни можетe да намерите в нашия сайт www.motensport.com или при 
поискване, да Ви бъдe изпратенa на мейл. 
 
Попълнете само ако давате съгласие: 
 
               Съгласен съм категорията лични данни „електронен адрес“ да се използват от           
                туроператора за цели на директен маркетинг. 
 
               Съгласен съм категорията лични данни „снимков и видео материал“ от проведено 
обучение с мое участие, да се използват за целите на директен маркетинг и публикации във 
Facebook/Instagram страницата/уеб сайта на Изпълнителя. 
 
 
 
За Изпълнителя:     ...............................................  За Възложителя: ............................................... 
      
    
  / Ели  Димитрова – Управител /  Имена: / .................................................................................. / 
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