REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH NURKOWYCH
z dnia 24.10.2017
Regulamin uczestnictwa w zajęciach nurkowych dla dzieci od 8 roku życia w szkole nurkowania Podwodni Odkrywcy
przez Organizatora: Centrum Nurkowe „Podwodny Cyrk” Michał Stelmach, NIP 676-216-21-06, ul. Łużycka 51/110, 30658 Kraków.
Warunki uczestnictwa i rezerwacji:
1. Organizator prowadzi zajęcia odpłatnie. Aktualny cennik i informacje o rodzaju zajęć znajdują się na stronie
www.nurkowaniedzieci.pl.
2. Uczestnik musi mieć skończone 8 lat (najpóźniej w pierwszym dniu zajęć basenowych).
3. Warunki uczestnictwa w zajęciach basenowych:
•

Rodzic lub opiekun prawny zapoznaje się i dostarcza przed zajęciami podpisany „Regulamin uczestnictwa w
zajęciach nurkowych” oraz odpowiednie Oświadczenia PADI zawierające informacje o ryzyku związanym z
nurkowaniem oraz kwestionariusz medyczny uczestnika zajęć.
W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia uczestnika zajęć, lub odpowiedzi „TAK” na którekolwiek z
pytań z kwestionariusza medycznego PADI, rodzic lub opiekun prawny jest zobowiązany dostarczyć pisemne
zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nurkowania na formularzu udostępnionym przez
Organizatora.

•

Dokonanie płatności całej należnej kwoty usługi lub kursu przed jego rozpoczęciem. W przypadku zajęć
Podwodni Odkrywcy (Program Seal Team PADI) warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata 120 złotych
opłaty rejestracyjnej przed pierwszymi zajęciami na podane konto bankowe. Pozostałą część płatności należy
uregulować zgodnie z obowiązującym cennikiem przed kolejnymi zajęciami.

•

Udział uczestnika w sesji teoretycznej poprzedzającej zajęcia basenowe obejmującej omówienie zasad
bezpieczeństwa w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora.

Nieobecność na zajęciach Podwodni Odkrywcy:
1. Istnieje możliwość odrobienia jednej nieobecności (niezależnie od powodu) na zajęciach na danym etapie
zajęć, w terminie zaproponowanym przez Organizatora. Warunkiem jest poinformowanie Organizatora
mailowo lub telefonicznie najpóźniej do godziny 17:00 w piątek poprzedzający zajęcia weekendowe.
Uczestnik może odrobić nieobecność w terminie zaproponowanym przez Organizatora. Ze względu na
ograniczenia w harmonogramie i liczebności grup Organizator nie może zapewnić możliwości odrobienia
konkretnej Podwodnej Misji na której uczestnik był nieobecny. W przypadku zgłoszenia nieobecności po tym
czasie, Organizator nie może zagwarantować możliwości odrobienia nieobecności.
2. Istnieje możliwość odrobienia więcej niż jednej nieobecności (o ile została zgłoszona najpóźniej do godziny
17:00 w piątek poprzedzający zajęcia weekendowe) za dodatkową opłatą 50 złotych za misję.
3. W przypadku braku informacji o nieobecności uczestnika, zajęcia uznaje się za odbyte.
4. W przypadku nieobecności ze względów zdrowotnych (np. pobyt w szpitalu, nieplanowana operacja) lub
innych losowych trwających dłużej niż 2 tygodnie Organizator rozpatrzy możliwość odrobienia zajęć w
późniejszym terminie.

Udział w zajęciach
1. Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania poleceń kadry oraz dbałości o sprzęt, który jest im udostępniany
na czas zajęć. Sprzęt należy zwrócić po zajęciach instruktorowi. Należy zgłosić zauważone lub dokonane
uszkodzenie sprzętu. W przypadku uszkodzenia sprzętu z winy uczestnika zajęć, za uszkodzenie odpowiada
rodzic lub opiekun prawny.
2. Uczestnik przestrzega regulamin basenu, na którym odbywają się zajęcia i ma wymagany strój kąpielowy,
ręcznik, czepek gumowy oraz klapki.
3. Uczestnik stawia się na zajęcia we wskazanym przez Organizatora czasie. W przypadku spóźnienia uczestnika
instruktor zdecyduje, czy istnieje możliwość dołączenia do zajęć.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz własny sprzęt uczestników.
5. Uczestnik lub rodzin/opiekun prawny powinien niezwłocznie zgłosić złe samopoczucie lub uraz prowadzącemu
zajęcia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za negatywne następstwa dla zdrowia uczestnika wynikłe z
udziału z zajęciach.
6. Instruktor ma prawo wyprosić z wody uczestnika, którego zachowanie naraża na utratę zdrowia, życia lub
uszkodzenie sprzętu lub powoduje rażącą dezorganizację zajęć. W takich przypadkach nie przysługuje zwrot
pieniędzy za zajęcia.
7. Ze względu na partnerski charakter zajęć, organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu zajęć w
sytuacji gdy połowa uczestników zajęć zgłosi nieobecność podczas danej misji.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu zajęć w przypadku choroby instruktorów,
zamknięcia basenu lub innych zdarzeń losowych.
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