“BEŞBARMAQ DAĞI” DÖVLƏT VƏ TARİX-MƏDƏNİYYƏT VƏ TƏBİƏT QORUĞU
ƏRAZİSİNƏ GƏLƏN ZİYARƏTÇİLƏRİN ÖHDƏLİKLƏRİ VƏ MƏSULİYYƏTLƏRİ
Siyəzən rayonu

Tarix: ___/___/_____

Mən _________________ (ad, soyad, ata adı) bildirirəm ki, “Beşbarmaq dağı” Dövlət
Tarix-Mədəniyyət və Təbiət Qoruğunun ərazisini, o cümlədən ərazidə olan abidələri ziyarət
zamanı (və ya həmin ərazidə turizm fəaliyyəti ilə məşğul olduğu halda) qoruq rəhbərliyi
tərəfindən aşağıda qeyd olunan və baş verə biləcək hallara görə tam məsuliyyət daşıdığımı
və qoruğa dəyən bütün zərərlərin əvəzini tam şəkildə ödəməyi qəbul edirəm:
-Qoruq ərazisindən (o cümlədən burada yerləşən abidələrdən) qoruq rəhbərliyi
tərəfindən qeyd olunan şəkildə ziyarət edilməməsi, o cümlədən qəsdən və ya təqsirim
nəticəsində dəyən ziyandan;
-Nəzərdə tutulan təhlükəsizlik tədbirlərini yerinə yetirmədikdə özümün və üçüncü
şəxsin (o cümlədən ailə üzvlərinin) xəsarət almasından, ölüm hadisələrindən;
-Sağlamlıq ilə əlaqədar yaranan problem(lər)dən və bu problem(lər) nəticəsində
yarana biləcək hadisələrdən;
-Ziyarət zamanı kənar şəxsin təsiri (o cümlədən kənar təsirlər) nəticəsində meydana
gələn hadisələrdən;
-Təbii fəlakətlər - zəlzələ, vulkan, fırtına, qasırğa, tufan, dolu, sel, daşqın, leysan, yer
sürüşməsi və digər fəlakətlər nəticəsində alınan xəsarətlərdən və ya ölüm hadisələrindən;
-Digər bədbəxt hadisələr nəticəsində (boğulma, günvurma, istivurma, ilan sancması,
zəhərlənmə və s.) özünün və üçüncü şəxsin ( o cümlədən ailə üzvlərinin) aldığı
xəsarət(lər)dən, sağlamlığa dəyən zərər(lər)dən və ya ölüm hadisələrindən.
DİGƏR QAYDALAR
• Alkoqollu içkilər, narkotik və psixotrop maddələr qəbul etmiş şəxsin qoruq
ərazisinə daxil olması qadağandır.
• Qoruq əməkdaşları tərəfindən izah olunan qaydalara əməl olunmadığı halda,
qoruq rəhbərliyi tərəfindən qoruq ərazisindən kənarlaşdırılır. Bu halda ödəniş geri qaytarılmır.
• Ziyarətçinin əmlakına dəymiş ziyan(lar)a və əmlakın itirilməsi görə qoruq hər
hansı məsuliyyət daşımamaqdadır.
• Ziyarətçi yuxarıda qeyd olunan hərəkətlərə səbəb olduqda, Azərbaycan
Respublikasının qanunvericiliyi əsasında müvafiq məsuliyyəti (maddi məsuliyyəti daxil
olmaqla) daşımaqdadır.
Ziyarətçi
________________________________
(ad, soyad,ata adı, imza)

OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES OF VISITORS TO THE TERRITORY OF STATE
HISTORICAL-CULTURAL AND NATURE RESERVE “BEŞBARMAQ DAĞI”
Siyazan district

Date: ___/___/_____

I declare that during the visit to the territory of the "BEŞBARMAQ DAĞI" State HistoricalCultural and Nature Reserve, including the monuments in the territory (or if engaged in tourism
activities in that area), I accept that I am fully responsible for the situations that may occur
and mentioned below by the management of the reserve and to pay full compensation for all
damages to the reserve:
- Failure to visit the territory of the reserve (including the monuments located here) in
the manner specified by the management of the reserve, including intentional or negligent
damage;
- In case of non-fulfilment of the intended safety measures, I and a third person
(including family members) may be injured or killed;
- From health-related problem(s) and incident that may arise as a result of these
problem(s);
- From incidents that may occur as a result of the impact of an outsider (including
outside influence) during the visit;
- Natural disasters - from injuries or deaths caused by earthquakes, volcanoes, storms,
hurricanes, hail, floods, downpours, landslides and other disasters;
- From the injury(s), health damage(s) or death caused by oneself and a third person
(including family members) as a result of other unfortunate incidents (drowning, sunstroke,
snakebite, poisoning, etc.).
OTHER RULES
• A person who has consumed alcoholic beverages, drugs and psychotropic
substances is prohibited from entering the protected area.
• In case of non-compliance with the rules explained by the reserve staff, they are
removed from the reserve’s territory by the reserve’s administration. In this case, the payment
is non-refundable.
• The reserve is not responsible for any damage(s) to visitors’ property or loss of
property.
• When the visitor causes the above-mentioned actions, he bears the relevant
responsibility (including financial responsibility) based on the legislation of the Republic of
Azerbaijan.
Visitor
________________________________
(name, surname, father’s name, signature)

