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Securitate și pericol
I. Generalităţi
Cursurile si activitățile organizate sub egida Zaiko Adventures sunt organizate in numele companiei Zenko
Adventures de către personal calificat pentru activitatea condusă (ghid montan, instructor sportiv, etc).
Beneficiarii activităților organizate de către Zaiko Adventures se angajează să acopere toate cheltuielile
legate de organizarea cursul/tura/ghidaj așa cum le-au fost comunicate înainte de înscriere.
Asumarea responsabila a riscurilor in activitatile in natura.
Sporturile in natură, fie de agrement fie de performantă precum si activitațile conexe se desfășoară intr-un
mediu substanțial diferit de cel urban atat în ce privește confortul cât și securitatea.
Practicarea acestor activitati (alpinism, escalada, schi-alpinism, schi de tura, maratoane montane, speologie,
orientare turistica, drumetie la mica si mare altitudine, etc) implica asumarea individuala a unor riscuri in
deplina cunostinta de cauza si in mod voluntar.
Instructorii, ghizii, monitorii, organizatorii (voluntari sau remunerati) care conduc astfel de activitati nu
sunt o asigurare impotriva tuturor acestor riscuri sau pericole. Rolul acestora (dincolo de cel de a
ghida/instrui/organiza) este acela de a gestiona intr-o maniera optimizata incertitudinea ce decurge din
desfasurarea acestor activitati intr-un spatiu potential periculos. In acest rol acestia
(ghizi/monitori/instructori/organizatorii) iau zilnic o multitudine de decizii bazate pe competența, experienta si
situatia data, decizii care au rolul de a oferi un cadru de siguranta insa nu de a garanta securitatea.
Fiecare practicant al activitatilor sportive sau de agrement in natura trebuie sa fie constient de acest aspect
si să si-l asume atunci când recurge la serviciile acestui tip de personal
(ghizi/monitori/instructori/organizatori) fie voluntari sau remunerati. Fiecare participant are obligatia sa
semnaleze direct si nemijlocit organizatorilor/ghizilor/instructorilor celor mai apropiati orice activitate pe care
o considera peste abilitatile sale sau care ii provoaca discomfort fie psihologic fie fizic.
In consecinta rolul conducatorului de program (ghizi/monitori/instructori/organizatori) este de a asigura, in
masura posibilului si previzibilului, ca in teren programul prevazut este realizabil in conditii rezonabile de
securitate. Acest lucru implica faptul ca programul propus este in mod constant susceptibil de a fi modificat
sau anulat in functie de circumstantele din teren care au efect asupra conditiilor de securitate ale grupului. Din
acest punct de vedere conducatorul de program este factor de decizie final, fara insa a implica prin aceasta
garantia securitatii. Participantul la un astfel de program trebuie la r â ndul sau sa aibă conștiința acceptării
responsabile a riscului.

II. Informatii despre Curs/Tura/Ghidaj
Nume curs / activitate:
Perioada:
Instructor/Ghid montan:
Preț:
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III. Participanţii
Participanții acestor acțiuni sunt în principal persoane care se inscriu la aceste activitati si adera in
consecinta la principiile companiei.

IV. Declaraţia pe propria răspundere
-

Sunt direct responsabil pentru deteriorarea, pierderea sau distrugerea bunurilor date în folosință.
Participarea la activitățile organizate de către Zaiko Adventures este condiționată de luarea la
cunoștință și acceptul condițiilor detaliate în documentul “Securitate si Pericol.
Asumarea responsabilaă a riscurilor în activitățile în natură.” și respectarea instrucțiunilor
organizatorilor activitații/cursului.
Informez agenția si ghidul dacă am vreo problemă de sănătate .
Să efectuez plata înaintea începerii cursului/turei/ghidaj.
Pe parcusul turei/cursului/ghidajului informez ghidul/instructorul asupra oricărei probleme.
Voi merge în grup organizat pe perioada desfășurării turei/cursului/ghidajului.
Nu voi consuma alcool sau alte substanțe interzise pe traseu
Voi respecta regulile stabilite de organizatori
Nu voi depăși liderul grupului
Nu voi rămâne nesupravegheat pe traseu.
Orice problemă apărută pe traseu între participanți este rezolvată de organizatori pașnic, asa că vă
rugăm să comunicați cu liderul grupului.
Nu voi împinge sau împiedică persoana aflat în fața ta

V. Echipament
Participanții vor participa la tura/curs/ghidaj cu propriul echipament.

VI. Alte aspecte
Organizatorii nu îşi asumă nicio responsabilitate în ceea ce priveşte utilizarea defectuoasă a
echipamentului personal sau utilizarea de către concurenţi a unui echipament inadecvat pentru eveniment.
Participarea curs/tură/ghidaj se face pe propria răspundere a fiecărui participant. Organizatorul este
exonerat de orice răspundere pentru accidente şi pentru orice alte incidente de ordin medical suferite de
participanţi pe parcursul derulării întregii manifestări.
Organizatorii nu au obligaţia de a verifica informaţiile şi documentele furnizate de participanţi la
înscrierea în tura/curs/ghidaj şi nu vor fi răspunzători pentru veridicitatea şi corectitudinea acestor informaţii şi
documente.
Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica unele aspecte legate de activitate până la data începerii
acesteia cu obligativitatea anunţării modificărilor intervenite pe site şi la locul de desfăşurare a activității.
Daca cursul/tura/ghidaj este anulat din motive de forţă majoră, participanţii nu vor beneficia de
rambursarea taxei de înscriere şi nici de compensaţii pentru alte pierderi, cum ar fi cheltuieli ocazionate de
călătorie şi cazare. În cazul anulării cursul/tura/ghidaj participanții vor primi suportul de curs.
Organizatorii nu îşi asumă nicio obligaţie cu privire la suportarea oricăror altor costuri sau cheltuieli
efectuate de concurent în vederea participării la cursul/tura/ghidaj, în afara taxei de înscriere.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a folosi materialele foto şi video cu concurenţii înregistrate în timpul
evenimentului, pentru acţiuni de promovare şi mediatizare.
Fiecare persoană participă la ture pe propia răspundere, de la organizatori nu se poate solicita
despagubire cu nici un titlu.
Traseul turei/cursului/ghidaj prin zone de protecție a naturii, să păstrăm aceste comori la fel de frumoase
cum sunt ele.
Organizatorii se obligă, de asemenea, să respecte Regulamenrul UE nr.679/2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a
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acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) își asumă
angajamentul de a proteja datele cu caracter personal ale persoanelor vizate și de a se conforma prevederilor
legale și de reglementare aplicabile privind protecția acestora.
Ca atare, Zaiko Adventures se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale
participanţilor la prezenta cursul/tura/ghidaj şi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial, al
declaraţiei participanţilor pe propria răspundere şi legislaţiei în vigoare. Prin înscrierea la cursul/tura/ghidaj
participanţii declară că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către organizator.
Întocmită in 2 exemplare.
Am luat cunoștință de cele de mai sus si sunt de acord cu acestea!
Detalii participant:
Numele si prenumele participantului:...................................................................................................
Adresa curenta: Str. …………………..Nr. .....Bl. …. Sc. ….., Ap. …,
Localitatea……………….... , Jud. ……………...

Telefon:..............................Email: ……………………………………..

Asigurare in caz de accident: DA - NU Detalii asigurator: …………………………………………..
Conditii medicale preexistente inclusiv alergii (detalii):.......................................................................

Data .................. Semnătura .........................
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