ENVIRONMENTÁLNY VÝBOR SLOVENSKEJ MOTOCYKLOVEJ FEDERÁCIE
KONTAKT: Ing. Pavol Šinský, e-mail: manager@precioza.sk, tel.: +421 905 352 688, www.smf.sk

ENVIRONMENTÁLNY ZÁZNAM
Názov podujatia:
Dátum konania:
Miesto konania:
Organizátor:

Kontaktná osoba:

Mobil:

E-mail:

Environmentálny
komisár:

Mobil:

1.

Podmienky v parkovisku jazdcov a tímov

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Nádoby na opotrebovaný olej, kvapaliny
Umiestnenie nádob
Prostriedky na zachytenie uniknutého oleja / paliva
Nádoby na komunálny odpad (množstvo + rozmiestnenie)
Údržba odpadkových nádob, vriec

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

Toalety (množstvo)
Toalety (rozmiestnenie)
Toalety (označenie dverí + smerové tabuľky)
Toalety (údržba)
Sprchy (množstvo)
Sprchy (údržba)

1.12
1.13

Poskytnutie pitnej vody (označenie + množstvo)
Likvidácia odpadovej vody

1.14
1.15
1.16

Používanie podložky pod motocykel / el. generátor
Umývanie motocyklov
ZÁKAZ
Likvidácia odpadovej vody z umývania motocyklov

1.17

Informácie organizátora pre jazdcov o ochrane ŽP

2.

Podmienky pre divákov

2.1
2.2
2.3
2.4

Označenie prístupu smerovými tabuľkami
Poskytnutý priestor na parkovanie
Riadenie parkovania
Zabezpečenie zákazu distribúcie letákov za stierače

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Toalety (množstvo)
Toalety (rozmiestnenie)
Toalety (označenie dverí + smerové tabuľky)
Toalety (údržba)
Toalety pre telesne postihnuté osoby

2.10
2.11

Nádoby na komunálny odpad (množstvo + rozmiestnenie)
Údržba odpadkových nádob, vriec

2.12
2.13

Občerstvenie (jedlá a nápoje)
Podmienky v priestore pre občerstvenie

2.14

Ozvučenie (nasmerovanie a hlasitosť)

2.15

Informácie organizátora pre divákov o ochrane ŽP
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ENVIRONMENTÁLNY ZÁZNAM
ÁNO
3.

Je k dispozícii environmentálna navigačná mapa?
(viditeľne umiestnená pre všetkých účastníkov podujatia)

4.

Je k dispozícii environmentálny záznam z predchádzajúceho
motocyklového podujatia?

5.

Sú k dispozícii pozitívne stanoviská od majiteľov pozemkov, ktoré sú
aktuálne súčasťou pretekárskej dráhy?

6.

Je zabezpečená strážna služba parkoviska jazdcov a ich tímov?

7.

Zamedzil usporiadateľ vytváranie voľných ohnísk?

8.

Likvidácia ropného odpadu
(uveďte názov a kontakt na
spoločnosť, ktorá má na túto činnosť
licenciu)

9.

Likvidácia komunálneho odpadu
(uveďte názov a kontakt na
spoločnosť, ktorá má na túto činnosť
licenciu)

10.

Návrhy na sankcie
(podané počas podujatia, za
porušovanie environmentálnych
pravidiel)

11.

V prípade „neprijateľné“ uveďte
dôvody.

12.

Odporúčania do budúcnosti

NIE

V

Environmentálny komisár

Organizátor

vypracoval

bol informovaný a prevzal 1 kópiu záznamu

Fotodokumentácia (správne zakrúžkuj): ÁNO | NIE
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