Manuál bezpečnosti na malom plavidle SpeedBoats.sk
Povinnosti a práva vodcu malého plavidla
•
•
•

•

Je povinný vykonávať prepravu cestujúcich s odbornou starostlivosťou a dbať o
bezpečnosť a poriadok na plavidle.
Je držiteľom osvedčenia (preukazu) odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla.
Vodca malého plavidla má právo zrušiť alebo preložiť plavbu na náhradný termín
v prípade vyššej moci, t.j. pre nepriaznivom počasí: dážď, vietor, hmla, nepriaznivý
vodostav (nízka, vysoká hladina vody), plávajúce predmety v toku, plavebné opatrenia.
Zmena nástupného miesta je vyhradená. Napr. nepriaznivé poveternostné podmienky,
vodostav (nízka, vysoká hladina vody), obsadenie nástupného miesta prípadne jeho iná
nedostupnosť.

Záchranná vesta
•
•
•

•

Každé plavidlo má na palube záchrannú vestu pre každého cestujúceho.
Deti do 15 rokov majú povinnosť mať oblečenú záchrannú vestu na plavidle.
Osoby nad 15 rokov nemajú povinnosť mať na plavidle oblečenú záchrannú vestu.
V prípade, že takáto osoba má záujem o záchranná vestu, môže si ju od členov posádky
plavidla vypýtať.
Postup oblečenia záchrannej vesty
a/ navliecť vestu cez ruky
b/ zapnúť v prednej časti zips (podľa typu vesty)
c/ zapnúť pás s klipsňami pomedzi nohy
d/ zapnúť klipsne na opasku okolo pása
Ukážka manipulácie so záchrannou vestou

Píšťalka

1. Zapnúť zips a klip.

2. Zapnúť a zatiahnuť opasok.

3. Pás zo zadnej časti presunúť pomedzi
nohy dopredu a zapnúť v prednej časti
s klipom.

Zodpovednosť a poistenie
•
•
•
•

Klienti vstupujú na loď a absolvujú plavbu na vlastné riziko a sú zodpovední za prípadnú
škodu na vlastnom zdraví, alebo majetku.
Klienti berú plnú zodpovednosť za svoju bezpečnosť počas plavby, podstupujú ju na
vlastné riziko.
Pri osobách mladších ako 18 rokov je povinný doprovod osoby staršej ako 18 rokov, ktorá
preberá plnú zodpovednosť za túto/tieto osobu/by.
Pre klientov ponúkame možnosť pripoistenia. V prípade záujmu kontaktujte nás na
info@tour4u.sk, +421 903 302 817.

Povinnosti prevádzkovateľa plavidla
•
•

•

Za riadny stav plavidla a technickú spôsobilosť plavidla zodpovedá jeho prevádzkovateľ.
Prevádzkovateľ plavidla zodpovedá za to, že plavidlo nebude svojimi vlastnosťami
ohrozovať plynulosť a bezpečnosť svojej prevádzky, plynulosť a bezpečnosť plavebnej
prevádzky na vodnej ceste a životné prostredie. Prevádzkovateľ plavidla môže využívať
plavidlo len na účel uvedený v lodnom osvedčení alebo v lodnom osvedčení malého
plavidla.
Prevádzkovanie malých plavidiel, ktoré podliehajú registrácii, môže vykonávať len fyzická
osoba – vodca malého plavidla, ktorá je držiteľom osvedčenia (preukazu) odbornej
spôsobilosti vodcu malého plavidla alebo právnická osoba prostredníctvom fyzických
osôb, ktoré sú držiteľmi osvedčenia (preukazu) odbornej spôsobilosti vodcu malého
plavidla, alebo podnikateľ.

Povinnosti cestujúceho
•
•
•

•
•

•

Cestujúci je povinný sa pred nástupom na plavbu oboznámiť s predmetným “Manuálom
bezpečnosti na malom plavidle / bezpečnostné pokyny”.
Pri skupinách je objednávateľ povinný preukázateľne oboznámiť všetkých členov
s uvedeným „Manuálom bezpečnosti na malom plavidle / bezpečnostné pokyny“.
Cestujúci sú povinní dostaviť sa na dohodnuté miesto odchodu 10 minút pred
dohodnutým začiatkom plavby. V prípade meškania, prepravca nezaručuje dĺžku
a realizáciu plavby, ktorá sa môže o čas meškania skrátiť, prípadne môže presunúť plavbu
na iný termín.
Cestujúci môžu nastupovať na plavidlo a vystupovať z plavidla, len keď plavidlo stojí a
určený člen posádky plavidla dá pokyn na NÁSTUP alebo na VÝSTUP.
Správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú a riadnu prepravu ostatných cestujúcich,
nepoškodzoval zariadenia plavidla slúžiace cestujúcim, neznečisťoval plavidlo, životné
prostredie a priestory dopravcu určené cestujúcim a neobťažoval ostatných cestujúcich a
členov posádky plavidla.
Poslúchnuť pokyny a príkazy vodcu malého plavidla alebo dispečera dopravcu, ktoré
smerujú k zaisteniu jeho bezpečnosti a bezpečnosti ostatných cestujúcich alebo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bezpečnosti a plynulosti prevádzky plavidla. Ak nejaký cestujúci nerešpektuje tieto
príkazy, môže byť vylúčený z plavby. Takéto vylúčenie z plavby sa nepovažuje za
neposkytnutie služby zo strany prepravcu a cestovnej kancelárie.
V prípade požiadania vodcu malého plavidla, vyzuť sa pred vstupom na plavidlo.
Zákaz fajčenia na malom plavidle.
Zachovávať opatrnosť, starať sa o vlastnú bezpečnosť a zdržať sa všetkého, čo by mohlo
ohroziť alebo obmedziť prevádzku plavidla a bezpečnosť osôb.
Nastupovať na plavidlo a vystupovať z plavidla, len keď plavidlo stojí a určený člen
posádky plavidla dá na výstup pokyn.
Vystupovať z plavidla mimo prístavu možno v odôvodnených prípadoch len na pokyn
vodcu plavidla, ktorý sa postará o bezpečnosť cestujúceho.
Zákaz vykláňania sa z plavidla počas plavby ako aj dotýkania sa hladiny.
Počas plavby je zakázané premiestňovať sa po plavidle a stáť, pokiaľ to nepovolí vodca
plavidla.
Pri kontrole plavidla na rieke/vode rešpektovať úradné osoby.
Ak cestujúci spôsobí prepravcovi škodu, musí ju prepravcovi uhradiť v plnej výške.
Manuál bezpečnosti na malom plavidle / bezpečnostné pokyny sa nachádza na
www.speedboats.sk a www.tour4u.sk.

V Bratislave dňa 01.08.2019

