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Списак учесника зарона са звањем, обавезно доставити у прилогу пријаве!
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Роњење на Савском језеру наплаћује се према званичном Ценовнику Ј.П. „Ада Циганлија“
Образац и уплата се достављају најмање 48 сати пре извођења планираних активности
Подносилац обрасца може спроводити планирану активност једино по извршеној уплати,
(бр.ж.р. 200-2207770101000-74) и добијању сагласности од ЈП „Ада Циганлија“
Тренажни зарон се може обавити само према правилнику СОПАС-а
(„Услови и стандарди за обуку и обављање роњења“)
Акваторијум у коме се спроводи тренажни зарон мора бити видно обележен адекватним ознакама на површини
воде (бове) у складу са Условима и стандардима за обуку и обављање роњења (СОПАС)
Приликом организације ронилачких такмичења на Савском језеру, организатор је у обавези да ЈП „Ада Циганлија“
поднесе Молбу и Изјаву за одржавање манифестације

И З Ј А В А
Овим изјављујемо да ћемо осигурати несметано и безбедно спровођење подводних активности на Савском језеру
које ће се одржати дана ____.____.2021. године, као и да ћемо предузети све неопходне мере у циљу смањења ризика
настанка штете и последица за учеснике и трећа лица, све у складу са Законом о спорту и подзаконским актима који
регулишу ову материју.
Такође се обавезујемо да, уколико утврдимо постојање нарочито израженог ризика од настанка насиља и/или
недоличног понашања гледалаца у току спровођења подводних активности, предузимамо све потребне безбедоносне
мере у складу са Законом о спречавању насиља на спортским приредбама и другим позитивним прописима и спортским
правилима.
Изјављујемо да преузимамо на себе целокупну одговорност за евентуалну материјалну штету, повреде или
несрећни случај који се и поред предузетих мера, догоди током спровођења подводних активности.
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