ПОЛИТИКА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА
СРЕДА
Аква Парк АД (Екшън Аквапарк и Аква Невис Клуб Хотел) цели да бъде организация, която се отличава в
индустрията с това, че ефикасно спазва препоръките за качество, безопасност на храните, отношение към
гостите, здравословни условия на труд, безопасност и ориентирана към околната среда система за управление
с устойчиви практики в областта. Професионално обучен персонал, който непрекъснато подобрява и
усъвършенства практиките и знанията си по отношение на правните изисквания и пази интересите на всички
акционери.
Аква Парк АД е организация, отдадена на удовлетвореността на клиентите, искрена загриженост и внимание
към детайла и безупречно обслужване, придружено от социална и екологична чувстителност и отговорност.
Целта на Аква Парк АД е да предоставя идеална среда и перфектно обслужване на своите гости, без значение
дали са на семейна почивка, бизнес пътуване, или романтична ваканция. Стремим се да сведем до минимум
влиянието на нашата дейност върху екологичните ресурси чрез прилагане на ефикасни съвременни технологии
и практики за управление на ресурсите. В допълнение, ние непрекъснато инвестираме в човешкия капитал, с
цел ефективно прилагане на тези практики в ежедневната дейност. С нашата политика за опазване на околната
среда:
 Ние гарантираме, че работим в съответствие с всички приложими закони и регулации, свързани с
околната среда;
 Ежемесечно проследяваме и управляваме нашите постижения спрямо опазването на околната среда
според целите, които сме си поставили. Редовно обръщаме внимание на прогреса, който сме
постигнали, и търсим варианти за бъдещо развитие;
 Провеждаме обучение на персонала във връзка с нашия ангажимент към околната среда, така че да
осъзнаят своето участие в изпълнението на целите ни;
 Приканваме нашите гости да се включат към нашите усилия за намаляване влиянието върху околната
среда;
 Нашите основни цели са съсредоточени в следните области:
o Управление на енергийни ресурси; Управление на водни ресурси
o Управление на Твърди Отпадъци
o Подобряване Качеството на Въздуха
o Опазване на Крайбрежната и Морската среда
o Опазване на Ландшафта и Природата
o Насърчаване участието на заинтересованите страни, служители и клиенти.
Годишният ни прогрес е ясно представен в нашия Годишен доклад за Устойчивост, който е на Ваше
разположение.
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