Nr. 11.4.02 útgáfa nr. 7

Umsókn um starfsleyfi til reksturs bátaleiga, kajakleiga, flúðasiglinga
og siglingaklúbbs
Application for the issue of Permit to Operate Boat Rentals, Kayak Rentals, River
Rafting Services and Sailing Clubs
Starfsleyfishafi /fyrirtæki
Nafn / Name:
Kennitala / ID-No.:
Heimili / Address:
Póstnúmer/ Postal code:

Sími / Tel.:
Staður / Place:

Ábyrgðaraðili:
Nafn / Name:
Eftirnafn / Surname:
Kennitala / ID-No.:
Heimili / Address:
Póstnúmer/ Postal code:
Siglingaklúbbur/
Sailing club

Sími / Tel.:

Kajakleiga /
Kayak rental

Bátaleiga /
Boat rental

Staður / Place:
Flúðasiglingar /
River rafting

Farsvið / trading area:
Til að fá útgefið starfsleyfi ber að skila eftirfarandi gögnum:

Annað /
Other
Til staðar /

The following must be submitted before a Permit to Operate can be issued:

a) Skrá yfir báta / list of boats
b) Upplýsingar um starfsmenn (þekkingu og þjálfun eða skírteini frá skóla samþykktum af
Siglingastofnun) / Information on personnel (competence and training and diploma)
c) Öryggisáætlun, yfirferð og samþykkt / Safety plan
d) Upplýsingar um vélknúið aðstoðarfar (ef það er til staðar) / information on motorized
rescue craft (if available)
e) Staðfesting um starfsábyrgðartryggingu / Confirmation on professional indemnity
insurance
f) Logbók fyrir leiðsögumenn/ Logbook for guides
g) Upplýsingar um fjarskiptabúnað / Information on radio equipment
Um umsókn um starfsleyfi skv. lögum um eftirlit með skipum, nr. 47/2003, reglum um smíði báta styttri en
6 metrar, nr. 661/1996, reglugerð um hönnun og framleiðslu skemmtibáta og einmenningsfara, nr. 130/2016,
reglur um björgunar- og öryggisbúnað íslenskra skipa, nr. 189/1994 og Norðulandareglur, nr. 592/1994.
Um gjald fyrir útgáfu og endurnýjun á starfsleyfi fer eftir 15. gr. gjaldskrár Samgöngustofu - siglingamál, nr.
1145/2012, kr. 13.300 og greiðist inn á reikning nr. 515-26-210777 í Íslandsbanka. Reikningseigandi er
Samgöngustofa, kt. 540513-1040. Umsókn er aðeins tekin til afgreiðslu þegar gjald hefur verið greitt.
Application will only be processed when this fee has been paid.

Ég staðfesti hér með að ofannefndar upplýsingar eru réttar.
I hereby confirm that the above information is correct.

Staður / Place
Dags / Date
Undirskrift / Signature
Umsókn leggist inn til: / Application to be submitted to:
Samgöngustofa / The Icelandic Transport Authority
Ármúla 2/ 108 Reykjavík / Iceland
Skilgreining á farsviði.
Smíði og búnaður báta með mestu lengd allt að 15 m miðast við farsvið sem skiptist í A, B, C, D og E.
A. Úthaf: Smíði og búnaður miðaður við langsiglingu við aðstæður þar sem vindhraði getur farið yfir 8 stig
og ölduhæð yfir 4 metra án þess að báturinn þurfi aðstoð.
B. Fjarri ströndum: Smíði og búnaður miðaður við siglingu fjarri ströndum, þar sem vindhraði getur náð 8
stigum og ölduhæð 4 metrum.
C. Við strendur: Smíði og búnaður miðaður við strandsiglingar á stórum flóum, við árósa, á vötnum og
ám, þar sem vindhraði getur náð 6 stigum og ölduhæð 2 metrum.

