PADI Centrum Nurkowe
DEKLARACJA O ZWOLNIENIU Z ODPOWIEDZIALNOĝCI PRAWNEJ I FORMALNYM PRZEJĉCIU RYZYKA.
ProszĊ przeczytaü uwaĪnie, wypeániü puste miejsca, napisaü datĊ i podpisaü poniĪszy dokument.
1.

Rozumiem, Īe nurkowanie przy uĪyciu aparatu powietrznego ze sprĊĪonym powietrzem niesie ze sobą nieuniknione ryzyko;
choroby dekompresyjnej, zatoru powietrznego, oraz innych chorób związanych z oddychaniem sprĊĪonym gazem,
wymagających leczenia w specjalistycznych oĞrodkach hiperbarycznych. Rozumiem równieĪ, Īe nurkowania, które są niezbĊdnym
elementem szkolenia, mogą siĊ odbywaü w miejscach odosobnionych, zarówno pod wzglĊdem odlegáoĞci jak i czasu
potrzebnego do przetransportowania do specjalistycznego oĞrodka hiperbarycznego. Zgadzam siĊ równieĪ na udziaá w
nurkowaniach pomimo braku w sąsiedztwie komory dekompresyjnej.

2.

Rozumiem i zgadzam siĊ, Īe ani moi instruktorzy:
_______________________________________________________
ani firma dziĊki której otrzymaáem moje szkolenie: ____________, ani International PADI Inc, ani Īaden z jego poszczególnych
pracowników, przedstawicieli i agentów nie moĪe byü uznanym winnym lub odpowiedzialnym za zranienie lub Ğmierü czy inne szkody
wobec mnie lub mojej rodziny, spadkobierców lub przedstawicieli, wynikáe z mojego zapisania siĊ i udziaáu w kursie lub jako rezultat
zaniedbania czynnego lub biernego związanych z tym osób fizycznych i prawnych.

3.

W przypadku dopuszczenia mnie do udziaáu w kursie páetwonurkowania, podpisując ten dokument, przejmujĊ na siebie caákowite,
związane z moim udziaáem w powyĪszym kursie ryzyko za jakiekolwiek obraĪenia, zranienia albo uszkodzenia oraz zniszczenie mienia,
które mogą spotkaü mnie podczas udziaáu w kursie, wáączając wszystkie przewidywalne i nieprzewidywalne niebezpieczeĔstwa.

4.

Dodatkowo zabezpieczam i uznajĊ za niewinne osoby fizyczne i prawne prowadzące powyĪszy kurs oraz powiązane z nimi osoby,
od jakichkolwiek roszczeĔ ze strony mojej, mojej rodziny, spadkobierców czy przedstawicieli, wynikających z mojego zapisania siĊ i
udziaáu w kursie wáączając w to zarówno Īądania powstaáe w czasie kursu, jak i po otrzymaniu certyfikatu ukoĔczenia kursu.

5.

Rozumiem równieĪ, Īe páetwonurkowanie przy uĪyciu aparatu powietrznego, jak i bez niego, wymaga duĪej aktywnoĞci
fizycznej i jest związane z duĪym wysiákiem, co moĪe spowodowaü u mnie przemĊczenie podczas udziaáu w kursie. Gdybym wiĊc
doznaá obraĪeĔ na skutek ataku serca, paniki, hiperwentylacji itp. formalnie przejmujĊ na siebie ryzyko opisanych wyĪej przypadków i
nie uznam ww. osób odpowiedzialnymi za powstaáy uszczerbek na zdrowiu.

6.

Dodatkowo stwierdzam, Īe jestem peánoletni, posiadam peáną zdolnoĞü do czynnoĞci prawnych i mogĊ podpisaü powyĪsze
oĞwiadczenie o zwolnieniu z odpowiedzialnoĞci prawnej, albo posiadając ograniczoną zdolnoĞü do czynnoĞci prawnych uzyskaáem
pisemną zgodĊ przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna) do podpisania oĞwiadczenia o zwolnieniu z odpowiedzialnoĞci
prawnej.

7.

Rozumiem, Īe stwierdzenia w niniejszym dokumencie są wynikiem porozumienia stron i podpisujĊ ten dokument dobrowolnie.
Potwierdzam, Īe to zwolnienie obejmuje wszystkie Īądania wáączając w to ale nie ograniczając tylko do tych wynikających z
powstaáej szkody lub nie dotrzymanej umowy.

JA

_____________________________________________________________________________
ImiĊ i nazwisko uczestnika kursu

POPRZEZ TEN DOKUMENT ZAMIERZAM UWOLNIû OD ODPOWIEDZIALNOĝCI MOICH INSTRUKTORÓW :

_____________________________________________________
ORAZ FIRMĉ CZY ORGANIZACJĉ, DZIĉKI KTÓREJ OTRZYMAàEM WSZYSTKIE INFORMACJE : __________
ORAZ INTERNATIONAL PADI, INC., I WSZYSTKIE WYMIENIONE POWYĩEJ POWIĄZANE Z NIĄ OSOBY OD JAKIEJKOLWIEK
ODPOWIEDZIALNOĝCI ZA JAKIKOLWIEK USZCZERBEK NA ZDROWIU, STRATY MATERIALNE ALBO CZYMKOLWIEK
SPOWODOWANĄ ĝMIERû, WàĄCZAJĄC W TO, ALE NIE OGRANICZAJĄC TYLKO DO OBRAĩEē I STRAT WYNIKàYCH
Z ZANIEDBANIA CZYNNEGO LUB BIERNEGO
JESTEM W PEàNI ĝWIADOMY ZNACZENIA TREĝCI POWYĩSZEGO DOKUMENTU O ZWOLNIENIU Z ODPOWIEDZIALNOĝCI
PRAWNEJ I FORMALNYM PRZEJĉCIU RYZYKA, CO POTWIERDZAM PRZEZ JEGO PODPISANIE.

_______________________________________
Podpis uczestnika kursu
*

________________
Data

_______________________________________
Podpisy rodziców lub opiekunów **

________________
Data

Podstawowe dane uczestnika kursu
_________________________________________________________________________
imiĊ i nazwisko
_________________________________
data urodzenia

_____________________________________
miejsce urodzenia

_________________________________________________________________________
adres zamieszkania

* WyraĪam zgodĊ na przechowywanie moich danych przez firmĊ ___________

** Wypeániają rodzice lub prawni opiekunowie osób niepeánoletnich.

PADI Centrum Nurkowe

OĝWIADCZENIE O ZROZUMIENIU STANDARDÓW I PROCEDUR BEZPIECZEēSTWA W NURKOWANIU

PoniĪsze oĞwiadczenie informuje o ustalonych procedurach bezpieczeĔstwa w nurkowaniu zarówno ze sprzĊtem
powietrznym, jak i na zatrzymanym oddechu. Te procedury zostaáy opracowane i przedstawione dla przypomnienia
i potwierdzenia wiedzy o nich, tak aby zwiĊkszyü komfort i bezpieczeĔstwo nurkowania. WáasnorĊczny podpis záoĪony
na tym oĞwiadczeniu potwierdza znajomoĞü procedur i standardów bezpieczeĔstwa w nurkowaniu. Przeczytaj oraz
omów wszystkie punkty oĞwiadczenia przed jego podpisaniem. JeĪeli podpisująca dokument osoba nie jest peánoletnia,
poniĪszy dokument muszą podpisaü równieĪ jej rodzice lub opiekunowie.
Ja, _____________________________________________
(imiĊ i nazwisko)

rozumiem, Īe jako nurek powinienem:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

Utrzymywaü dobrą psychiczną i fizyczną sprawnoĞü potrzebną w nurkowaniu. Nie nurkowaü bĊdąc pod wpáywem
alkoholu lub innych Ğrodków odurzających. Utrzymywaü biegáoĞü w umiejĊtnoĞciach nurkowych i staraü siĊ je rozwijaü
poprzez kontynuowanie edukacji nurkowej. W wypadku dáuĪszej przerwy w aktywnoĞci nurkowej przypominaü sobie
powyĪsze umiejĊtnoĞci w kontrolowanych warunkach.
Poznaü miejsca, w których nurkujĊ. W nieznanych mi miejscach postaraü siĊ o uczestnictwo w oficjalnym nurkowaniu
zapoznawczym prowadzonym przez osoby zorientowane w lokalnych warunkach. JeĪeli warunki nurkowania są
gorsze niĪ te, do których jestem przyzwyczajony powinienem odáoĪyü nurkowanie lub wybraü inne miejsce o
lepszych warunkach. Braü udziaá tylko w nurkowaniach zgodnych z moimi umiejĊtnoĞciami i doĞwiadczeniem. Nie
nurkowaü w jaskiniach bez specjalistycznego przeszkolenia.
UĪywaü kompletnego, dobrze utrzymanego, niezawodnego sprzĊtu, z którym jestem zaznajomiony. Kontrolowaü
jego poprawne dziaáanie przed kaĪdym nurkowaniem. Nie poĪyczaü swojego sprzĊtu osobom nie przeszkolonym.
W czasie nurkowania ze sprzĊtem powietrznym powinienem zawsze posiadaü kamizelkĊ z inflatorem do kontroli
páywalnoĞci, manometr kontrolujący ciĞnienie w butli oraz alternatywne Ĩródáo powietrza.
Sáuchaü informacji podawanych na nurkowych odprawach i stosowaü siĊ do rad osób nadzorujących moją
dziaáalnoĞü nurkową.
W czasie kaĪdego nurkowania nurkowaü z partnerem lub grupą. Planowaü nurkowanie mając na uwadze
wzajemną komunikacjĊ, procedury na wypadek rozdzielenia siĊ partnerów oraz procedury bezpieczeĔstwa.
Byü biegáym w stosowaniu tabel do planowania nurkowaĔ bezdekompresyjnych. Przeprowadzaü wszystkie
nurkowania tak, aby nie wymagaáy stosowania dekompresji oraz zostawiaü sobie margines bezpieczeĔstwa.
Mieü przyrządy do monitorowania gáĊbokoĞci oraz czasu nurkowania. Ograniczyü gáĊbokoĞü nurkowania do
swojego poziomu wyszkolenia i zdobytych doĞwiadczeĔ. Wynurzaü siĊ nie przekraczając szybkoĞci 18 metrów
na minutĊ.
Utrzymywaü odpowiednie wywaĪenie, to znaczy takie, by na powierzchni posiadaü neutralną páywalnoĞü z
opróĪnioną z powietrza kamizelką. W czasie nurkowania utrzymywaü caáy czas páywalnoĞü neutralną. Na
powierzchni, w czasie páywania i odpoczynku, utrzymywaü páywalnoĞü dodatnią. Posiadaü system balastowy
umoĪliwiający jego áatwe zrzucenie i ustalenie dodatniej páywalnoĞci w wypadku zagroĪenia w czasie
nurkowania.
Oddychaü prawidáowo w czasie nurkowania. Nigdy nie wstrzymywaü oddechu podczas oddychania sprĊĪonym
powietrzem. Unikaü nadmiernej hiperwentylacji w czasie nurkowaĔ na zatrzymanym oddechu. Unikaü
przemĊczenia w wodzie i pod wodą oraz nurkowaü w ramach swoich moĪliwoĞci.
UĪywaü áodzi i innych Ğrodków páywających kiedy są potrzebne.
Znaü i stosowaü siĊ do lokalnych praw i przepisów, wáącznie z dotyczącymi polowania na ryby i stosowania flag
nurkowych.

Przeczytaáem powyĪsze oĞwiadczenie i otrzymaáem wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie moje pytania i
wątpliwoĞci. Rozumiem cel i potrzebĊ przedstawionych procedur. Rozumiem, Īe sáuĪą one mojemu bezpieczeĔstwu
i nie stosowanie siĊ do nich moĪe spowodowaü zwiĊkszenie ryzyka podczas moich nurkowaĔ.

_______________________________________
Podpis uczestnika szkolenia

________________
Data

_______________________________________
Podpis rodziców lub opiekunów

________________
Data

PADI Centrum Nurkowe
INFORMACJE O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA.

ProszĊ uwaĪnie przeczytaü przed podpisaniem.
PoniĪsze oĞwiadczenie informuje o potencjalnym ryzyku związanym z nurkowaniem ze sprzĊtem powietrznym i postĊpowaniu podczas kursu. Twój
podpis na tym oĞwiadczeniu jest wymagany do udziaáu w szkoleniu oferowanym przez instruktorów :
_____________________________________________________
oraz firmĊ __________________________________________
Przeczytaj i przedyskutuj to oĞwiadczenie przed podpisaniem. Musisz wypeániü ten dokument, aby uczestniczyü w kursie nurkowym. JeĪeli jesteĞ
niepeánoletni to oĞwiadczenie muszą podpisaü równieĪ rodzice lub opiekunowie.
Nurkowanie to sport ekscytujący i wymagający. Jest sportem bezpiecznym pod warunkiem stosowania prawidáowej techniki nurkowania i
podporządkowania siĊ ustalonym procedurom.
Aby nurkowaü bezpiecznie naleĪy byü w dobrej kondycji i nie mieü nadwagi. Nurkowanie moĪe byü niebezpieczne w pewnych okolicznoĞciach. Musisz
mieü zdrowy system krąĪenia i system oddechowy. Przestrzenie powietrzne takie jak zatoki i ucho Ğrodkowe muszą byü zdrowe. Nie powinny nurkowaü
osoby cierpiące na choroby serca, choroby dróg oddechowych, przekrwienia, epilepsjĊ, astmĊ, inne powaĪne schorzenia, a nawet chwilowo
zakatarzone lub bĊdące pod wpáywem alkoholu czy narkotyków. JeĪeli bierzesz lekarstwa zasiĊgnij porady lekarza i instruktora przed przystąpieniem
do szkolenia. Trzeba nauczyü siĊ waĪnych zasad związanych z odpowiednim oddychaniem i wyrównywaniem ciĞnienia podczas nurkowania.
NiewáaĞciwe uĪywanie sprzĊtu moĪe spowodowaü powaĪne obraĪenia. Musisz zostaü przeszkolony przez uprawnionego instruktora jak
bezpiecznie uĪywaü tego sprzĊtu.
JeĪeli masz dodatkowe pytania, omów je z twoim lekarzem przed podpisaniem tego dokumentu.

HISTORIA STANU ZDROWIA
Do uczestnika:
Celem tej ankiety jest ustalenie czy uczestnik powinien byü przebadany przed przystąpieniem do kursu rekreacyjnego nurkowania. Pozytywne
odpowiedzi nie muszą oznaczaü dyskwalifikacji z nurkowania. Twierdząca odpowiedĨ oznacza, Īe wystĊpują okolicznoĞci które mogą wpáywaü
na Twoje bezpieczeĔstwo podczas nurkowania i musisz poradziü siĊ lekarza.
Na pytania dotyczące dawnych lub aktualnych problemów proszĊ odpowiedzieü TAK lub NIE. JeĪeli nie jesteĞ pewien co odpowiedzieü,
odpowiedz TAK. JeĪeli którykolwiek z wymienionych poniĪej przypadków dotyczy ciebie, musisz zasiĊgnąü porady lekarza. Dostaniesz od
instruktora komplet specjalnych wytycznych PADI dotyczących badaĔ medycznych związanych z rekreacyjnym nurkowaniem, które weĨmiesz
ze sobą na wizytĊ u lekarza.

___ Czy jesteĞ lub zamierzasz zajĞü w ciąĪĊ w najbliĪszym czasie?

___ Czy miaáeĞ wypadek nurkowy, chorobĊ dekompresyjną?

___ Czy regularnie bierzesz lekarstwa na receptĊ lub bez recepty? (nie
dotyczy Ğrodków antykoncepcyjnych)

___ Problemy z krĊgosáupem?
___ OperacjĊ związaną z krĊgosáupem?

___ JeĪeli masz ponad 45 lat i jednoczeĞnie :

___ CukrzycĊ?

• palisz fajkĊ, cygara lub papierosy
• masz wysoki poziom cholesterolu
• ktoĞ w rodzinie choruje na serce lub miaá zawaá

___ Problemy z krĊgosáupem, ramionami lub nogami – operacje, záamania,
zwichniĊcia?
___ NiezdolnoĞü do umiarkowanych üwiczeĔ? (marsz 1 km w 8 min.)

Czy kiedykolwiek miaáeĞ lub masz obecnie . . .

___ NadciĞnienie lub zaĪywasz lekarstwa, aby mu zapobiegaü ?

___ AstmĊ, problemy podczas oddychania lub podczas üwiczeĔ?

___ Problemy z sercem?

___ CzĊste i ciĊĪkie ataki kataru siennego lub innej alergii?

___ Ataki serca?

___ CzĊste przeziĊbienia, zapalenie zatok lub bronchit?

___ ChorobĊ wieĔcową, operacjĊ serca, naczyĔ krwionoĞnych?

___ Choroby páuc?

___ OperacjĊ ucha lub zatok?

___ OdmĊ opáucnową?

___ Zapalenie ucha, czĊĞciową
z utrzymywaniem równowagi?

___ OperacjĊ klatki piersiowej?
___ KlaustrofobiĊ lub agorafobiĊ (lĊk przed zamkniĊtą lub otwartą
przestrzenią)?
___ Problemy ze zdrowiem psychicznym?

utratĊ

sáuchu

lub

___ Káopoty z uciskiem w uszach w samolocie lub w górach?
___ Krwawienia?
___ PrzepuklinĊ?

___ EpilepsjĊ, ataki, konwulsje lub zaĪywasz lekarstwa, aby im
zapobiegaü?

___ Wrzody?

___ Nawracającą
zapobiegaü?

___ Czy naduĪywaáeĞ lub naduĪywasz alkoholu, narkotyków?

migrenĊ

lub

zaĪywasz

lekarstwa,

aby

jej

___ KolostomiĊ (przetokĊ chirurgiczną)?

___ Omdlenia i utratĊ przytomnoĞci ( czĊĞciowe lub caákowite)?
___ Czy czĊsto cierpisz na chorobĊ lokomocyjną (morską lub podczas
jazdy samochodem)?

Podane przeze mnie informacje są zgodne z moją najlepszą wiedzą.
__________________________________________
ImiĊ i Nazwisko oraz podpis uczestnika

________________
Data

__________________________________________
Podpis rodziców lub opiekunów

________________
Data

problemy

UCZESTNIK
ProszĊ wypeániü czytelnie.
Nazwisko

_____________________________________________________________
ImiĊ
Inicjaá
Nazwisko

Data urodzenia

__________________

Adres do korespondencji

Wiek

________

___________________________________________

_________________________________________________________________________

Miasto

________________________________________________________________

Województwo

________________________________________________________

Kraj ____________________________________________________________________
Kod pocztowy

________________________________________________________

Telefon domowy ( _____ )

____________________________________________

Telefon pracy

____________________________________________

Faks ( ____ )

( _____ )

____________________________________________________________

Nazwisko i adres lekarza
Lekarz

________________________________________________________________

Szpital

________________________________________________________________

Adres

_________________________________________________________________

Telefon (

______ ) ______________________________________________________

Data ostatniego badania
Nazwisko badającego

___________________________________________

______________________________________________

Szpital

________________________________________________________________

Adres

_________________________________________________________________

Telefon (

_____ ) _______________________________________________________

Czy potrzebowaáeĞ pomocy lekarza podczas nurkowania?

Ƒ Tak Ƒ Nie JeĞli tak, to kiedy?

__________________________________

LEKARZ
Ta osoba jest kandydatem na kurs nurkowania rekreacyjnego. ProszĊ o podanie opinii o kandydacie.

Opinia lekarza

Ƒ Brak przeciwwskazaĔ.
Ƒ Ta osoba nie powinna nurkowaü.
Uwagi
Zapoznaáem siĊ z wytycznymi PADI na temat badania medycznego kandydatów na kurs rekreacyjnego nurkowania ze sprzĊtem.
_________________________________________________________________________
Podpis lekarza
___________________________________

Data

__________________________

Lekarz

________________________________________________________________

Szpital

________________________________________________________________

Adres

_________________________________________________________________

telefon (

______ ) _______________________________________________________

