
Договор  
за електронни игри с тийнейджър 

Настоящият договор се сключва между ........................., наричан по-долу 
Тийнейджър и .........................., наричан по-долу Родителско тяло и определя 
кога и при какви условия Тийнейджърът може да използва електронни 
устройства (лаптоп, таблет, смартфон и пр), за да играе електронни игри на тях. 
Договорът влиза в сила от ..... 2018 и остава валиден, докогато Родителското 
тяло прецени за необходимо. 
1. Задължения на Тийнейджъра 
Тийнейджърът има право да играе електронни игри в рамките на максимум 3 
часа на ден, ако е спазил следните условия, определени от Родителското тяло: 

• Написал си е всички домашни и си е научил всички уроци. Родителското 
тяло, в дух на доверие, разчита на отговорността и на честната дума на 
Тийнейджъра, като си запазва правото във всеки момент да провери дали 
е изпълнено това условие. 

• Прочел е минимум 30 страници на ден от книга и може да разкаже 
прочетеното, ако и когато Родителското тяло поиска това. Книгата може 
да е на електронен или на хартиен носител. 

• Спортувал е активно в рамките на минимум 1 час на ден – футбол, 
волейбол, тенис на маса, колоездене, скейтборд или какъвто друг спорт си 
избере Тийнейджърът (електронните игри, настолните игри и шахматът 
не се броят за спорт!) 

• Ходи на плуване минимум 2 пъти седмично. 
• Подредил си е стаята, като чистите дрехи са прибрани в гардероба, а 

мръсните се намират в коша за пране. 
• След всяко хранене си е измил собственоръчно съдовете, които е ползвал, 

или ги е сложил в миялната машина. 
• Изхвърлил е боклука, пуснал е пералнята, прострял е прането, 

напазарувал е – изобщо, изпълнил е ежедневните си домакински задачи, 
възложени му от Родителското тяло. 

• Гледа за кратко време малкия си брат/сестра, когато Родителското тяло 
изиска това от него. 

• Излиза редовно с сприятели и се прибира в уречения от Родителското 
тяло час. 

• Излиза на излети в планината, пикници и други полезни мероприятия, 
организирани през уикенда от Родителското тяло (освен ако има 
основателна причина да ги пропусне). 

  
2. Правила за използване на електронно устройство от тийнейджъра  

• На всеки час и половина трябва да оставя устройството и да направи 10 
лицеви опори и 20 коремни преси. 

• Да играе със слушалки и микрофон, така че Родителското тяло да не чува 
крясъци на други играчи и прочие досадни шумове. 



• Да седи на стол, а лаптопът да е върху маса или бюро. Не се разрешава 
използването на лаптопа легнал в легло, на диван, както и поставянето му 
върху бедрата. 

• Тийнейджърът ще използва лаптопа не само за игри, но и за всякаква 
полезна и забавна информация – справки в интернет от различно 
естество, проверяване на електронна поща и фейсбук, гледане на 
клипчета в YouTube (без простотии) и пр. Родителското тяло е в правото 
си да контролира във всеки един момент за какво се използва 
електронното устройство и да налага ограничения. 

• В 23 часа българско време лаптопът трябва да е надлежно загасен с Log 
off. 

  
3. Допълнителни разпоредби 
При неспазване на условията по т.1 и т.2 от настоящия Договор, Родителското 
тяло е в правото си да наложи санкции, изразяващи се в лишаване от правото на 
игра за определен период от време, който ще бъде уточнен допълнително с 
Анекс към този Договор, и/или други наказания, по преценка на Родителското 
тяло. 
Тийнейджърът не бива да забравя, че играенето на електронни игри е 
привилегия, а не право, и в зависимост от поведението му, тя може във всеки 
един момент да бъде подложена на ограничения и временна възбрана от страна 
на Родителското тяло. 
Настоящият Договор се изготви в 2 еднообразни екземпляра – по един за всяка 
от страните. 
Родителско тяло:                                      
Тийнейджър: 
 1. ........................ ....................................... 
/Майка и Консултант/  
Подпис  ........................                         

 2. ............................. 
Баща и Изпълнителен директор 
Подпис  ........................ 
Дата: .........2018 


