
          Д Е К Л А Р А Ц И Я – С Ъ Г Л А С И Е 

     Долуподписаният (та),......................................................................................... 

                                                 (име, презиме, фамилия) 

 с адрес: .................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
                     (област, община, гр.(с.), ул.(ж.к., бл.) №) 

mail: ..................................................., тел.за контакт: .......................................... 

                                           Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

1. Участвам в Програма „Нова Клетка“ /наричана по – долу само 
Програмата/, която е създадена и  разработена от Албина Фабияни и 
представлява комбинация от хранителен режим и прием на хранителни 
добавки, регистрирани в БАБХ, Република България по СОБСТВЕНО 
ЖЕЛАНИЕ, за периода от...............................до .........................., с място 
на провеждане: гр. Хисар, ............................ 

2. Приемам, разбирам и се съгласявам, че продуктите, идеите, 
хранителните добавки и всичко останало, с което ще се запозная при 
провеждането на Програмата са изключителна интелектуална 
собственост на „Нова Клетка“ ООД и  Албина Фабияни и се ползват 
с пълната правна защита на правата върху интелектуалната собственост 
на територията на Република България, Европейски съюз, Кралство 
Великобритания и Южно – Африканска Република. 

3. Приемам, разбирам и се съгласявам, че Програмата не е медицинско 
лечение и не може да ми навреди. 



4. Приемам, разбирам и се задължавам да изпълнявам фазите на 
Програмата, като при неспазване и/ или нарушаване на препоръките и/ 
или принципите въз основа на които се прилага действието на 
Програмата, няма да предявявам каквито и да било претенции и да 
вменявам вина към създателите на Програмата, ако не получа 
резултатите, на които се надявам и за което ми е било обяснено 
подробно преди доброволното ми включване в Програмата. 

5. Декларирам, че няма да използвам и разпространявам, по какъвто и да 
било начин наученото при участието ми в Програмата, нито за бизнес, 
търговски и/или каквито и да било други користни и/или безкористни 
цели, както и че няма да давам съвети, разяснения и др. подобни, 
касаещи действието на Програмата на близки, приятели, членове на 
семейството, колеги. Декларирам, че ще използвам и прилагам 
наученото от участието ми в Програмата единствено за подобряване на 
собственото си здравословно състояние. За целите на настоящата 
декларация, тези данни и информация ще се считат за поверителни, тъй 
като са осигурени и предоставени от страна на организаторите и/или 
Албина Фабияни на мен, като участник в Програмата и които са ми 
обявени за поверителни още в самото начало. Разбирам и се съгласявам, 
че информация и данни от поверителен характер не могат да бъдат 
копирани или възпроизвеждани, в цялост или в част. 

6. Декларирам и се съгласявам, че ако с поведението си по някакъв начин 
саботирам и/или преча за провеждането на Програмата и/или нарушавам 
спокойствието на останалите участници, по преценка на организаторите и/
или от страна  на Албина Фабияни, в случай, че бъда помолен/а да напусна 
залата и/или Програмата, ще изпълня това доброволно, без да имам 
претенции за в бъдеще за въстановяване на платената такса за участие в 
Програмата.  

7. Декларирам, че няма да се опитвам да узная производствени и търговски 
тайни на собственика за провеждане на Програмата чрез подслушване, 
проникване в помещения, отваряне на кореспонденция, заснемане на 
книжа или материали, съхранявани по начин, ограничаващ достъпа до тях, 
а също чрез измама или предлагане на облага на лица, които имат достъп 
до тази информация. 



8. Декларирам, че няма да се опитвам да заснема с фотоапарат или друго 
техническо средство Албина Фабияни, освен с нейно изрично писмено 
съгласие, както и че няма да правя аудио и/или видео заснемане при 
провеждането на Програмата, с каквито и да било технически средства. 
Давам съгласие при съмнение от страна на организаторите и/или от 
Албина Фабияни да предоставя за проверка мобилния си телефон и/или 
друго налично мое техническо средство за да се установи дали има 
направено визуално, аудио и/или видео заснемане и при наличие на такова,  
незабавното унищожаване на записа и неговите копия.  

9. Няма да извършвам действия и/или изказвания пред която и да било 
медия, с които бих увредил доброто име на Албина Фабияни и на 
дружество „НЮ СЕЛ“ ООД. 

10. Поетите от мен задължения за поверителност и не разпространяване на 
информация за Програмата са предназначени да продължат от 
подписването на настоящата Декларация, до три години след 
приключването на участието ми в Програмата. 

Съгласявам се, че при неспазване и /или нарушаване на поетите от мен 
ангажименти по силата на настоящата декларация, организаторите на 
Програмата и/или Албина Фабияни имат право да предприемат 
необходимите административни и правни действия за защита на своите права 
и интереси. 

Известна ми е и отговорността която нося по чл. 313 от Наказателния 
кодекс за дадени неверни данни в писмена декларация. 

               ДЕКЛАРАТОР:   

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

            (саморъчно изписани три имена и подпис ) 




