
ТИД – Условия за участие 

1. Туристическата регата по р. Дунав (Tour International Danubien (TID)) е 

международно събитие за гребане с кану и каяк, при което личната екипировка 

трябва да се носи в лодката. 

2. Целите на ТИД са физическото предизвикателство, срещата между участниците, 

както и срещата с хора от дунавските държави, с техните културни, икономически 

и национални черти. В основата на ТИД са взаимната помощ, загриженост и 

толерантност, както и опазването на водата, дивия живот и околната среда. 

3. Участието е възможно за групи и отделни лица, които трябва да се регистрират – 

дори ако участват извън държавата си – при местния организатор на ТИД. 

Участници от държави без представител в ТИД организацията могат да се 

регистрират при организатор по техен избор. 

4. Участието на младежи под 16 години е възможно само под надзора на назначен 

отговорник. За младежи между 16 години и пълнолетна възраст се изисква писмено 

съгласие за участие от родител. В Сърбия и Хърватия участието на младежи под 18 

години е възможно само под надзора на родител или назначен отговорник. 

5. Участието е на собствена отговорност, риск и разноски. ТИД организацията на 

международно и местно ниво не носи отговорност за телесни повреди и 

материални щети и последствията от тях. 

6. Движението на ТИД се определя от местния ръководител на Организацията. Това 

са съответните ръководители на национално ниво, както и груповите отговорници 

на различните национални групи и техните асистенти. 

7. Инструкциите на ръководителите на ТИД или други национални разпоредби трябва 

да се спазват. Ръководителите на ТИД упражняват право на собственост на 

палатковите лагери на ТИД. Присъствието на срещите на ТИД е задължително. 

8. Всички членове на ръководството на ТИД имат право да изключат участници от 

похода в случай на нарушаване на тези условия за участие, други национални 

разпоредби и/или интереса на ТИД общността. 

9. Участниците и лодките трябва да бъдат оборудвани според инструкциите за 

безопасност на международните водни пътища (спасителни жилетки, поплавъци и 

т.н.). Лодките трябва да са обозначени според съответните правила и разпоредби за 

международните водни пътища. Във водата няма осигурено лидерство или водачи. 

10. Обозначените етапи трябва да се спазват стриктно на собствена отговорност на 

участниците. Пристигането във всеки лагер трябва да става най-късно до 18:00 ч. 

Тихите часове са от 22:00 до 06:00 ч. 

11. Участници, които по изключение искат да пропуснат бивак, трябва да информират 

ръководителя на групата си предварително. По време на отсъствието си тези 

участници са автоматично изключени от ТИД. 

12. С настоящото участникът потвърждава: 

 Че е способен/на да се справи с гребане на дълги разстояния до 70 км на ден 

в понякога екстремни метеорологични условия. 

 Че е физически и психически здрав и е способен да издържи на трудностите 

на събитието във всяко отношение. 



 Че за срока на събитието има сключена валидна здравна застраховка с 

международно покритие, включваща репатриране. Полицата трябва да се 

носи. 

 Че има актуални познания за първа помощ и може да плува в течащи води. 

 Че ще спазва всички правила и знаци на плавателните и корабните власти 

(включително съдържание на алкохол в кръвта под 0,5 ‰). 

13. Участник, който не спази дневния етап, например поради здравословни или 

метеорологични причини, е длъжен да информира (напр. чрез мобилен телефон) 

ръководителя на ТИД или групата за отсъствието си най-късно до 18:00 часа на 

същия ден. Ако такова известие не е подадено и отсъствието налага акция за 

издирване, участникът е длъжен да поеме всички разноски по такава операция. 

14. С регистрацията си участникът се съгласява с настоящите Условия за участие 

и приема да ги спазва. 

 


