Trimte prin e-mail, la adresa - salvamonthd@yahoo.com, sau poştal la adresa :
– loc. Deva, str. 1 Decembrie 1918 nr. 24, cod poştal 330025, jud. Hunedoara, România -

INSTITUŢIA /
ORGANIZAŢIA:
Adresa :
Nr. înregis.
Reg.Com. / RSEAF

Cod fiscal :
Telefon :
Fax :
E-mail :
Pagină web :

:

FORMULAR DE APLICARE
în vederea obţinerii Avizului Salvamont pentru exploatarea parcursurilor de white-water
sports (pe scurt E.P.W-W.S.) în zona de responsabilitate a SPJ Salvamont-Salvaspeo
Hunedoara
Prin prezenta vă solicităm avizarea exploatarea următoarelor parcursuri de white-water sports :
Nr.
crt.

1

Masivul
montan

Lungime
(km)

Parcursul1

= se vor menţiona toponimele care desemnează capetele din amonte şi aval ale sectorului navigabil

Datele persoanei desemnate să coordoneze activitatea de exploatare W-W.S. :
Nume, prenume:________________________________________________________
Act de identitate (serie, nr.): _______________, Telefon mobil: ______________________ Fax: ________________
Adresă: __________________________________________________ Email: _______________________________
L.S.
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Trimte prin e-mail, la adresa - salvamonthd@yahoo.com, sau poştal la adresa :
– loc. Deva, str. 1 Decembrie 1918 nr. 24, cod poştal 330025, jud. Hunedoara, România -

OPIS
Documentaţia anexată cererii de avizare conform prevederilor Art. 40, aliniat „b” - „e” din „Procedura de avizare
salvamont”
.
Dacă

Nr.
crt.

1.

2.

Document

DA

marcaţi

X

Observaţii

Regulamentul de organizare şi
funcţionare
al
secţiei
/
departamentului / compartimentului
care derulează activităţile de whitewater sports
Regulamentul de utilizare /
Instructajul de siguranţă impus
participanţilor la turele nautice whitewater sports, inclusiv formularele de
confirmare a efectuării instructajului
utilizate în relaţia cu clienţii.

3.

Normele specifice pentru sănătate şi
securitate în muncă care se vor aplica
în cadrul exploatării parcursurilor de
white-water sports, respectiv de către
personalul de deservire

4.

Lista persoanele care efectuează
deservirea în programele de whitewater sports, competenţelor lor şi
copii ale documentelor doveditoarea
ale competenţei de „ghid de rafting”
pentru cei care efectuează ghidajul pe
parcursurile WWS

5.

Declaraţia pe propria răspundere a
solicitantului privind faptul că, în
cadrul activităţii de exploatare a
parcursurilor WWS se respectă
prevederile Art.28, aliniat „c” şi „d”.

6.

Certificatele de conformitate pentru
echipamentul tehnic specific utilizat
de către persoanele care parcurg
amenajările respective şi de către
personalul de deservire

L.S.
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