Условия за ползване на сайта Бюро за планински водачи http://planinski-vodach.com
Настоящите „Общи условия за ползване”, както и съответните относими закони, регламентират
достъпа до и ползването на уебсайта, по-нататък наричан за краткост “Сайта”, на сдружение
“Български планински водачи”, по-нататък наричано „Сдружението“.
1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1 Тези условия уреждат общите правила за ползване на Сайта. С всяко ползване на услугите и
ресурсите на Сайта, потребителите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия,
съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.
1.2 Условията могат да бъдат актуализирани по всяко време без предварително уведомяване на
потребителите.
2. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ НА УЕБСАЙТА

2.1 Сайтът се използва от Сдружението, за да го представя пред обществеността, както и да
служи за изпълняване на целите, заложени в Устава на Сдружението. Всички услуги, предлагани
на Сайта, са с оглед постигане именно на тези цели.
2.2 Услугите, които Сайта предлага са достъп до база данни с профили на планинските водачи,
които са членове на Сдружението, възможност за публикуване на материали и програми на
Сайта. Освен това Сайта дава възможност за абониране за бюлетин.
2.3 Всеки потребител има достъп до базата данни и до качените на сайта материали, както и до
услугата абониране за бюлетин. Само членовете на Сдружението имат достъп до останалите
услуги: в това число публикуване на програми, профил в базата дании и публикуване на други
материали в уебсайта.
2.4 Сайта има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без
предварително известяване.
2.5 Сайта си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с
нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.
2.6 Сдружението публикува на Сайта информация за българските планини и планините по света,
за интересни дестинации и маршрути, също така информация свързана с планинарството и
практикуването на планински спортове. По този начин Сдружението изпълнява заложените в
Устава му цели:


Да улеснява достъпа до информация за планините в България и по света, както и за
практикуването на различни планински спортове и активности в българските планини.



Да повишава планинарската култура на посещаващите планините на България и по света.



Да работи за опазването на околната среда и повишаването на екологичната култура на
посещаващите планините на България.



Да популяризира българските планини като международна дестинация и да подпомага
развитието на планинския туризъм във всичките му форми.

2.7 Сдружението дава възможност на планинските водачи, които са негови членове, да предлагат
услугите си през Сайта на сдружението, както и да публикуват свои програми там. По този
начин Сдружението изпълнява заложените в Устава му цели:


Да популяризира професията на планинския водач сред обществеността, както и
услугите, които предлагат планинските водачи.



Да улеснява достъпа на българските и чуждестранни граждани до ползването на услугата
„планински водач“.

2.8 За да могат да бъдат представени на сайта на Сдружението и да предлагат свои програми там
планинските водачи следва да отговарят на следните изисквания:


Да са членове на Сдружението;



Да притежават валидна диплома за планински водач;



Да са положили изпит за правоспособност пред Министерство на туризма;



Да са регистрирани в Националния туристически регистър и да притежават
идентификационна карта;



Да предлагат програми, които отговарят на квалификацията им според нивата,
определени в нормативните документи.



Да са попълнили декларация, с която удостоверяват, че носят пълната лична отговорност
– финансова и друга - за предлаганите от тях услуги и програми, както и че няма да
извършват нерегламентирана туроператорска дейност през Сайта на Сдружението;



Да не предлагат програми с обща цена, която да включва други компоненти освен
водаческата услуга – а именно: настаняване, транспорт и други туристически услуги.
Всякакви описания и цени за такива услуги да се представят само и единствено с цел
информираност на потребителите.

2.9 Чрез Сайта си Сдружението упражнява услуга, която представява допълнителна стопанска
дейност, а именно продажба на туристически карти и пътеводители. Приходите от нея се
използват за постигане на основните цели на Сдружението, описани в неговия Устав.
3. ОТГОВОРНОСТ

3.1 Нито Сдружението, нито което и да е друго лице, участвало при създаването, изграждането

или предлагането на Сайта, не носи отговорност за каквито и да е загуби, щети или разходи,
преки, странични, последващи, специални или типични вреди, произтичащи от ползването на
услугите, предлагани от водачи през Сайта на Сдружението, освен ако такава щета не е резултат
от умишлени виновни действия от страна на Сдружението. Пълната отговорност за тези загуби,
щети и разходи следва да се търси от конкретния водач, предложил услугата.
3.2 Сдружението, респективно Сайта, не са посредник между водачите и по никакъв начин не
участват във финансовите взаимоотношения между водачите и клиентите и не начисляват
комисионни и проценти върху сумите, получавани от водачите.
3.3 Нито Сдружението, нито което и да е друго лице, участвало при създаването, изграждането
или предлагането на Сайта, не носи отговорност за каквито и да е загуби, щети или разходи,
преки, странични, последващи, специални или типични вреди, произтичащи от ползването на
Сайта (включително отговорност за закъснения или неточности при предаването на
информация, за прекъсване, временно или окончателно прекратяване на показването на този
уебсайт), освен ако такава щета не е резултат от умишлени виновни действия от страна на
Сдружението.
3.4 Сайта не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на препратки
към Интернет страници и на услуги или ресурси, които са станали достояние на потребителя
при ползването услугите на Сайта.
3.5 Потребителите на услугите разбират, че информацията, данните, публикуваните мнения,
текст, софтуер, музика, звук, фотоси или всякакви други материали (наречени общо по-нататък
"Съдържание"), които стават публично достояние или се предават конфиденциално, са
отговорност единствено на човека, който генерира това Съдържание. Сайта не гарантира
точността, целостта, верността или характера на това Съдържание.
3.6 Сдружението не носи отговорност за никакви вреди на Вашето компютърно оборудване или
заразяването му с вируси вследствие на достъп, ползване или разглеждане на Уебсайта или
ползване на съдържанието му.
4. АВТОРСКИ ПРАВА/ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

4.1 При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, потребителят има
достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които могат да са обект на авторско право или
други права на интелектуална собственост.
4.2 С разполагането на потребителско съдържание под каквато и да е форма на Сайта,
потребителят предоставя на Сайта неизключителното право да го използва, записва, съхранява,
разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой
лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време,
индивидуално избрани от всеки от тях, без да дължи възнаграждение за това и без териториални
ограничения (за целия свят). Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което
Потребителското съдържание е разположено на сървър на Сайта, както и за разумен срок след
премахването или изтриването му.

