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Către
SC MIXT WEB SRL
Referitor la solicitarea d-voastră privind avizarea practicării următoarelor activităţi : alpinismescaladă , rapel, tiroliana, canioning, orientare turistica, turism de anduranta, ciclism, ski, inclusiv în
tabere şi competiţii cu acest profil, organizate în zona de responsabilitate a SPJ SalvamontSalvaspeo Bihor, în perioada anului calendaristic 2019 vă comunicăm :
AVIZUL SALVAMONT FAVORABIL
al Serviciului Judeţean Salvamont-Salvaspeo Bihor, cu respectarea următoarelor norme:

 Avizul SJ Salvamont-Salvaspeo Bihor este valabil numai împreună cu avizul custodelui /
administratorului ariilor protejate în care organizaţi activităţile.

 Avizul SJ Salvamont-Salvaspeo Bihor este valabil numai în condiţiile în care veţi respecta










procedura de notificare a activităţilor organizate de dvs. notificare pe care vă recomandăm să o
efectuaţi în timp util*, respectiv în cursul zilelor lucrătoare, până la orele 14:00.
SC MIXT WEB SRL va informa şi instrui personalul care are competenţele necesare ptr. a coordona
şi conduce activităţile organizate despre procedura de notificare salvamont şi va recomanda
respectarea acestei proceduri.
În cursul activităţilor organizate veţi respecta prevederile “Procedurii de avizare salvamont în jud.
Bihor” privind competenţele persoanelor care coordonează şi conduc activităţile organizate.
Înaintea începerii acţiunilor/activităţilor organizate, coordonatorul acţiunii se va îngrijii de
identificarea celei mai apropiate zone în care serviciul de telefonie mobilă este accesibil şi va
comunica această locaţie tuturor participanţilor.
În caz de accidentare a vreunui participant în cadrul activităţilor/acţiunilor organizate se va alerta
imediat SJ Salvamont-Salvaspeo Bihor, fie prin apel la 112, fie prin apel la 0SALVAMONT
(0725826668), urmând a se asigura menţinerea legăturii telefonice cu dispecerul şi aplicarea
întocmai a recomandărilor şi instrucţiunilor date de acesta.
Prezentul aviz este valabil numai pentru activităţile organizate de SC MIXT WEB SRL desfăşurate în
arealul montan al judeţului Bihor în cursul perioadei mai sus menţionate. Alte activităţi similare dar
nenominalizate in prezentul aviz sau de altă natură, cu specific speologic, organizate de SC MIXT
WEB SRL necesită emiterea unui alt aviz.
Nerespectarea prevederilor prezentei proceduri de avizare referitor la competentele si pregatirea
ghizilor/monitorilor/instructorilor conform prevederilor legale in vigoare ce asigura asistenta in
cadrul actiunilor desfasurate duce la pierderea valabilitatii avizului eliberat.
SJ Salvamont-Salvaspeo Bihor nu va fi făcut răspunzător pentru orice daună personală,
accidentare sau deces survenite ca urmare a activităţilor desfăşurate de SC MIXT WEB SRL.
Prof. Lucian Nistor
Consilier Tehnic Salvaspeo

* vezi la recomandări, aliniatul 3

Recomandări suplimentare








Reţineţi necesitatea de a obţine avizele din partea custodelui / administratorului ariilor
protejate în care organizaţi activităţile.
Echiparea de trasee şi/sau poligoane tehnice proprii nu intră sub incidenţa acestui aviz ci
necesită o avizare separată.
Nu omiteţi trimiterea de notificări în timp util ptr. a vă putea răspunde promt în situaţia în care
e posibil să existe avizate acţiuni cu caracter similare organizate de terţi în aceleaşi locaţii sau
perioade, evitând astfel situaţia neplăcută de a vă suprapune prezenţa simultană pe acelaşi
traseu / poligon tehnic în prezenţă clienţilor.
Nu ezitaţi în a ne semnala acţiuni similare celor organizate de dvs. dacă aveţi bănuiala că ele
sunt organizate ilegal şi de către persoane fără competenţele necesare. Ne veţi sprijini atât
pe noi cât şi pe custozi / administratori de arii protejate în efortul de a sancţiona asemenea
acţiuni şi veţi contribui la eliminarea concurenţei neloiale.
Am rămâne profund îndatoraţi dacă ne-aţi semnala dispariţia, furtul, distrugerea, defectarea
semnelor de marcaj, indicatoarelor turistice, a amenajărilor de siguranţă de pe traseele
turistice, celor de alpinism şi escaldă şi de la obiectivele turistice echipate tehnic pentru a
remedia cât mai repede posibil aceste lipsuri şi eventual a identifica autorii.

