Koleżanko/Kolego
Zauważyliśmy, że prowadzisz działalność przewodnika lub kierowcy-przewodnika na terenie Nowej Zelandii. Jeżeli nie masz stosownych
licencji, to pragniemy zwrócić uwagę na możliwe skutki takiej działalności nie tylko dla Ciebie, lecz również dla powierzonych Twojej opiece
turystów. Jeżeli nie masz świadomości obowiązujących w Nowej Zelandii praw i regulacji dotyczących licencjonowania, prosimy o
natychmiastowy kontakt z Twoim touroperatorem lub pracodawcą, albo z właściwą instytucją w Nowej Zelandii. Użyteczne informacje
znajdziesz na stosownych stronach internetowych.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WIZY PRACOWNICZEJ
Jeżeli na obszarze Nowej Zelandii jesteś przewodnikiem, liderem grupy, jej eskortą, albo przewodnikiem-kierowcą, musisz mieć wizę do pracy
specjalnego przeznaczenia (Specjal Purpose Work Visa.). Przewodnictwo, i podobna w charakterze działalność, jest w Nowej Zelandii
klasyfikowana jako praca, tzn. każda aktywność, której rezultatem jest korzyść, wliczając wynagrodzenie w formie pieniężnej oraz inne korzyści
jak preferencje w uzyskaniu taniego lub bezpłatnego zakwaterowania, transportu, odzieży, wyżywienia i itp.
PRZEWODNICTWO NA TERENACH OBJETYCH OCHRONĄ
W zależności od typu przewodnictwa na terenie Nowej Zelandii musisz posiadać koncesje na oprowadzanie po publicznych terenach objętych
ochrona (Public Conservation Land (PCL). PCL jest zarządzany przez departament konserwacji przyrody (Department of Conservation), a
informacje z tym związane znajdują się na stronie:
www.doc.govt.nz/about-doc/concessions-and-permits/concessions/
PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH
Prowadzenie pojazdów z płacącymi za transport pasażerami wymaga szeregu licencji i certyfikatów. Dotyczy to osób wykonujących pracę
kierowcy lub, równolegle, pracę kierowcy-przewodnika. Informacje w tej kwestii znajdziesz na stronie:
www.nzta.govt.nz/commercial/passenger/index.html. Zawierają one między innymi wyjaśnienia odnośnie:
a/osobowego prawa jazdy w Nowej Zelandii
b/ zawodowego, pasażerskiego prawa jazdy
c/ certyfikatu sprawności pojazdu
d/ licencji na usługi transportowe
e/ koncesji Departamentu Konserwacji (DOC) na jazdę i parkowanie na chronionych terenach, w tym drogach dojazdowych, jak np . Milford
Road
Dla Ciebie i Twoich klientów ważne jest posiadanie aktualnego certyfikatu pierwszej pomocy (First Aid Certificate) oraz planu bezpieczeństwa
(Safety Management Plan, który może być obowiązkowy dla posiadaczy koncesji DOC (Department of Conservation).
Chcielibyśmy uświadomić Cię, że powyższe wymagania nie tylko służą, jako wsparcie zawodu przewodnika, lecz mają olbrzymie znaczenie dla
Twojego i Twoich klientów bezpieczeństwa.
Nie zastosowanie się do powyższych reguł może skutkować nie tylko wysoką karą pieniężną dla Ciebie i Twojego pracodawcy, lecz mieć
negatywny efekt dla Twoich klientów! Może to zagrozić Twoim szansom uzyskania wizy pracowniczej lub operatora pojazdów pasażerskich.
Prosimy, więc, nie czekaj, aż ktoś Cię skontroluje. Pracuj zgodnie z przepisami Nowej Zelandii, kraju, w którym przebywasz czasowo lub
mieszkasz na stałe.
Misją ProGuides NZ, jako ogólnokrajowego stowarzyszenia przewodników turystycznych jest wspieranie członków, podnoszenie autorytetu
zawodu przewodnika i zacieśnianie współpracy z szeroko rozumiana branżą turystyczna Nowej Zelandii.
Zauważ, proszę, że kopia tego listu została wysłana do ambasady lub konsulatu Twojego kraju.
Z pozdrowieniem

Vera Huehn, Prezes ProGuides NZ

