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НАРЕДБА 

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА 
XVI ЛЕТЕН УНИВЕРСИТЕТ '2018 

 
 
І. Ръководство и организация 
„Летен университет“ се организира от Национално представителство на 
студентските съвети в Република България. 
 
ІІ. Време и място на провеждане 
От 23 Август 2018 г. до 29 Август 2018 г., курортен комплекс ''Албена'' 
 
ІІІ. Цел на мероприятието 
Летният университет е социален проект, целящ да създаде условия за изграждане на 
активния диалог между студентските общности на висшите училища, посредством 
участието им в обучения, семинари, спортни и културни събития, обединявайки ги да 
работят заедно за развитието на масовия студентски спорт, образованието и 
междукултурните ценности. 
Чрез проекта, ние, студентите, си поставяме за цел да се популяризира масовия 
непрофесионален спорт сред студентите, както и да се привлече по-голям брой 
активно занимаващи се със спорт, култура и социални дейности в университетите.  
Освен спортни игри, всяка година организаторите се стараят да променят и 
обогатяват програмата на Летния университет, включвайки в нея различни 
академични и творчески семинари, обучения за работа в екип, състезания по знания, 
както и мероприятия с развлекателен характер 
Основна цел в спортната част на „Летен университет“ 2018 е да излъчи комплексен 
победител в непрофесионалния студентски спорт измежду студенти от всички 
Висши училища в Рeпублика България.   
 
 
IV. Задачи на проявата 

1. Популяризиране на масовия непрофесионален спорт сред студентите;  
2. Привличане на по-голям брой студенти, активно занимаващи се със спорт в 

свободното си време; 
3. Привличане на студенти към Университетските спортни клубове за участие в 

междууниверситетски спортни състезания.  
 
ІV. Видове състезателни дисциплини  
Участниците в „Летен университет“ ще имат възможност да представят своите 
университети в  следните спортни дисциплини: 

1. Плажен футбол   
2. Плажен волейбол  
3. Стрийт баскетбол  
4. Плажен тенис  
5. Плуване  
6. Плажна лекоатлетическа щафета 
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7. Плажна щафета  
8. Дърпане с въже  
9. Плажен крос 
10. Шахмат 

 
V. Състави на отборите 

1. Плажен футбол  
- мъже – отбор от 8 човека (5 на терена и до 3 резерва)  
2. Плажен волейбол 
- мъже – отбор от 5 човека (3 на терена и до 2 резерва); 
- жени – отбор от 5 човека (3 на терена и до 2 резерва);  
3. Стрийт баскетбол 
- мъже – отбор от 5 човека (3 на терена и до 2 резерва); 
-  жени – отбор от 5 човека (3 на терена и до 2 резерва);  
4. Плажен тенис  
- отборно  – отбор от 1 мъж и 1 жена с осигурена резерва при мъже и жени;  
5. Плуване – закрит басейн 
-  мъже – 50 м. - отбор: до 3 студенти от ВУ 
 - жени – 25 м. - отбор: до 3 студенти от ВУ 
6. Плажна лекоатлетическа щафета 
- смесен отбор - 2 мъже и 2 жени; 
7. Плажна щафета  
- смесен отбор - отбор: 10 студенти от ВУ (минимум 3 жени); 
8. Дърпане с въже 
- отборно - смесен отбор 10 студенти от ВУ (минимум 3 жени); 
9. Плажен крос 
 – отборно - 6 студенти от ВУ (3 мъже + 3 жени) 
10. Шахмат 

- отборно 3 студенти в отбор + 1 резерва. Турнирът ще се проведе по кръгова или 
швейцарска система в зависимост от броя на отборите. 
 
VI. Технология на провеждане 
Точната схема на провеждане, точкуване и класиране в отделните дисциплини ще 
бъде изпратена на ВУ в срок до 20 Август 2018 година, осем дни след крайния срок за 
подаване на заявките - 01 Август 2018 година, с оглед на това да се вземе под 
внимание крайната бройка на участниците и отборите от ВУ в дадената 
дисциплина. 
 
VII. Право и условия за участие 
- Право на участие в Летен университет имат всички студенти или младежи до 35 
годишна възраст от държави членки на Европейския съюз. 
- Максималният брой отбори и състезатели от ВУ се определя на база подадени към 
крайния срок заявки. 
- Нямат право на участие студенти картотекирани в клубове по футбол, баскетбол, 
волейбол, плуване и лека атлетика. 
 
!!!ЗАБЕЛЕЖКА: Картотекирани студенти в клубовете от изброените по-горе 
спортове, но без сключен трудов договор за извършване на професионална спортна 
дейност, имат право на участие в „Летен Университет” за 2018 година. 
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VІІІ. Документи за участие 
Желаещите да вземат участие в проекта следва да подадат заявление за участие, 
като използват групова или индивидуална бланка. Попълненото заявлението следва 
да се изпрати в срок до 01 Август 2018 година по електронна поща summer@npss.bg. 
Бланката се избраша във формат „word”. Подписаното заявление за участие се 
предава с мокър подпис и печат /за институциите/ на организаторите при 
настаняване в хотела. 
 
Участниците могат да се запишат посредством делегациите на висшите училища 
(записване при Студентски съвет) или индивидуално, директно към НПСС. В случая, 
когато заявката се подава индивидуално, то се използва индивидуалната бланка. 
Преди техническата конференция, всеки ръководител на делегация трябва да 
представи: 
- документ за предсъстезателен медицински преглед; 
- застраховка  / включена е в пакетната цена /. 
- при липса на предсъстезателен медицински преглед всеки участник трябва да 
представи индивидуална декларация, че сам носи отговорност за възникнали 
здравословни проблеми и травми по време на “Летен университет”. 

 
ІХ. Класиране и награди 

1. В крайното отборно класиране се зачита само резултатът на най-добре 
класирания отбор от всяко ВУ в съответния спорт. 

2. Класиралото се на първо място ВУ получава Купа. 
3. Класиралите се на първите места във всяка една състезателна дисциплина 

ВУ получават купа и медали. 
4. Други отборни и индивидуални награди. 

 
Х. Неспортсменско поведение 
При прояви на състезател, състезатели, водач на отбор или привърженици на 
съответен университет противоречащи на нормите за честна игра „ Fair play“ по 
решение на съдийския апарат и организаторите в лицето на Националното 
представителство на студентските съвети на отстраняване подлежат отделен 
състезател, водач на отбор или целия отбор. При серия от подобни прояви може да 
бъдат отстранени от участие в спортната част всички отбори представляващи 
конкретното висше училище. 
 
 
ХI. Финансови условия  
 НПСС поема разходите по организация на състезанието - наем терени, обработка, 
съдии, времеизмерване, разходите за награди и други организационни разходи.  
Участниците следва да заплатят таксата си за участие до  07 Август 2018 
година. 
 
 Таксата се изразява в левова равностойност както следва: 

 320,00 лева -  Настаняване в стая за двама, трима или апартамент. 
Цената включва: 6 нощувки и закуски - на блок маса, 6 обяда, 6 вечери - на блока маса и 
официален коктейл и концерт за закриването, такса правоучастие в 
състезателните дни.  

 390,00 лева - Настаняване в единична стая. 
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Цената включва: 6 нощувки и закуски - на блок маса, 6 обяда, 6 вечери - на блока маса 
и официален коктейл и концерт за закриването, такса правоучастие в 
състезателните дни. 
  
*При отказ от участие в Летен университет след 10 Август 2018 година, 
заплатените такси не се възстановяват. 
 
 
XІI. Резервация и престой 
При получаване на заявлението и потвърждение за плащане, организаторите 
потвърждават по електронен път изпратеното заявление. Настаняването на 
участниците е организирано в хотел „Добруджа”, к.к. „Албена”. Настаняването става 
в единична, двойна, тройна стая или апартамент според подадената заявка и 
възможността на домакините от к.к. Албена да осигурят съответните стаи. 
Забележка: При запълване капацитета на хотел „Добруджа”, домакините от к.к. 
Албена ще осигурят настаняване на участниците в друг хотел при същите условия. 
*** Организаторите си запазват правото да правят промени по условията и 
програмата на събитието. 
*** Организаторите си запазват правото да отстраняват и не допускат лица до 
участие, които нарушават общите условия и норми на поведение. 
 
При нанесени частични или цялостни щети върху материалната база на хотела, 
спортните съоръжения и прилежащите към тях други, нарушителят заплаща в 
цялостен размер щетите. 
 
При необходимост от специални нужди, може да опишете това в заявлението. 
Участниците в спортните събития следва да представят своето надлежно заверено 
медицинско удостоверение или да попълнят индивидуална  декларация, която гласи, 
че сами носят отговорност за възникнали здравословни проблеми и травми по време 
на “Летен университет”. 

Участниците в Национални летни студентски игри „Летен университет” попълват 
декларация за събиране, използване и съхранение на личните данни, съгласно 
регламент (ЕС) 2016/679, която следва да бъдат подадени за всеки един от 
участниците. При подаване на групова заявка за участие декларацията се изпраща 
сканирана. Оригиналите на декларациите за всички участници се представят при 
регистрацията на същите в хотела. 

  
XІII. Банкова информация 
Получател: Националното представителство на студентските съвети в Република 
България (НПСС) 
Банка: ИНВЕСТБАНК АД 
IBAN: BG29 IORT 7380 1036 6384 00 - BGN 
BIC: IORTBGSF 
Основание: Летен университет 2018 
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XІV.  Защита на личните данни 
С цел да се улесни прякото и безпроблемно прилагане на новите правила за защита 
на данните (GDPR), всички участници в Летен университет се задължават да 
декларират пред Националното представителство на студентските съвети 
следното: 

1. Съгласие за заснемане на видео и/или снимков материал по време на 
провеждането на Летен университет на НПСС (23-29.08.2018г.), които материали 
могат да бъдат публикувани на интернет страниците на Националното 
представителство на студентските съвети (в т.ч. и в социалните медии), както и 
да бъдат използвани в рекламни и печатни материали на НПСС за популяризиране на 
дейностите и каузите на организацията. 

2. Съгласие НПСС да обработва личните данни, посочени от 
участниците/ръководителите на делегации, за целите на Летен университет 2018г. 
Обработването на личните данни е необходима и се отнася само за изпълнение 
целите на проекта.  

3. Съгласие за получаване на информационни съобщения от Национално 
представителство на студентските съвети. 
 
Срокът на обработване и съхранение на личните данни е до 5 години, считано от 
завършване на дейностите по проекта Летен университет 2018г. 
 
НПСС се задължава да изпрати и публикува електронно образец на декларация за 
съгласие с гореизложените точки. Декларациите следва да бъдат попълнени 
собственоръчно от всички участници на Летен университет 2018г. и да бъдат 
представени в оригинал по време на настаняването на 23.08.2018г. 
 
Делегации без попълнени декларации няма да бъдат настанявани! 
 
XV.   Приложения 
 

1. Класиране на отборите 
Точки от участието във всеки един спорт се получават както следва:  
 

Класиране на отбора (място) Брой точки 
10 1 
9 2 
8 3 
7 4 
6 5 
5 6 
4 7 
3 8 
2 9 
1 10 

 
*Важи за плажен футбол, волейбол и стрийт баскетбол 
*Ако два отбора от едно и също ВУ попаднат в класирането, точки се присъждат 
само на по-предно класиралия се и точките на втория отбор не се присъждат на 
никой! 
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За плажен тенис, плуване, плажна лекоатлетическа щафета, плажна щафета, 
дърпане с въже, плажен крос и шахмат оценяването е както следва : 

Класиране на отбора (място) Брой точки 
7 0 
6 0 
5 1 
4 2 
3 3 
2 4 
1 5 

 
 
 
ХV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
При нарушения или поведение, което се разграничава от добрите нрави на 
състезател, състезатели, ръководител на отбор или делегати на съответен 
университет, противоречащи на нормите за добро поведение, организаторите, в 
лицето на Националното представителство на студентските съвети, имат 
правото да отстранят отделен делегат или цялата делегация за оставащия период 
на участие в Летен университет.  
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ОБРАЗЕЦ! 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за набиране, обработка и съхраняване на лични данни     

                                             

 
 

Долуподписаният/ата: 
 

 
 

 
 

 
 

име презиме фамилия 
   

 
 

  

ЕГН телефон фак. номер 
   

 

E-MAIL: 
 
 

 
ДЕКЛАРИРАМ, 

 
че съм информиран и давам съгласие: 
 
1. Да бъда заснеман/а на видео и/ или снимков материал по време на 

провеждането на Летен университет на НПСС (23-29.08.2018г.), които материали да 
бъдат публикувани на интернет страниците на Националното представителство 
на студентските съвети (в т.ч. и в социалните медии), както и да бъдат използвани 
в рекламни и печатни материали на НПСС за популяризиране на дейностите и 
каузите на организацията;  

2. С попълване на настоящото заявление се съгласявам Национално 
представителство на студентските съвети с ЕИК 130301327 да обработва личните 
данни, посочени по-горе, за целите на участие в Летен университет 2018г.. 
Обработването на личните данни, предоставени от мен с тази декларация, е 
необходимо и се отнася само за изпълнение на проекта, за което давам изричното си 
съгласие; 

3. Да получавам информационни съобщения от Национално представителство 
на студентските съвети. 

Срокът на обработване на личните ми данни е до 5 години, считано от 
завършване на дейностите, изброени по-горе. 

Известно ми е, че мога да оттегля даденото от мен с настоящата 
декларация съгласие по всяко време, чрез подаване на изрично писмено заявление за 
оттегляне на съгласие на следният адрес: admin@npss.bg. В случай, че упражня това 
мое право, НПСС ще преустанови занапред обработката на личните ни данни. 

 
дата: ____________                                  ДЕКЛАРАТОР:____________________________ 


