Imię i Nazwisko: ________________________________

Data: ______________

Regulamin Kursu Płetwonurkowego
Oświadczam, że udział w kursie płetwonurkowym, biorę na własną odpowiedzialność.(*)
Ponadto oświadczam, że:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Posiadam aktualne badania lekarskie,
Posiadam indywidualne ubezpieczenie NW,
Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad uprawiania
płetwonurkowania w Polsce i na Świecie,
Jestem świadom ryzyka związanego z uprawianiem płetwonurkowania rekreacyjnego,
Zobowiązuję się do bezwzględnego respektowania i przestrzegania poleceń Kadry
Instruktorskiej,
W trakcie zajęć kursowych zabronione jest spożywanie alkoholu, narkotyków lub innych
środków odurzających.
Obowiązuje kategoryczny zakaz udziału w zajęciach kursowych pod wpływem alkoholu,
narkotyków lub innych środków odurzających. Organizator zastrzega sobie prawo do
wykluczenia kursanta z zajęć, jeśli jego zachowanie wskazuje na spożycie w/w.
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie w/w danych osobowych dla celów
kursowych,
w przypadku zagubienia, zniszczenia sprzętu nurkowego używanego podczas kursów,
szkoleń lub nurkowań zobowiązuję się do odkupienia lub zapłaty za sprzęt tak jak za nowy
wg. cennika wskazanego przez organizatora szkolenia,
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią powyższego Regulaminu Kursu
Płetwonurkowego, w pełni go rozumiem i akceptuję.

……………………………………….
Czytelny podpis

………….…………………………
Czytelny podpis opiekuna prawnego

* Oświadczenie w imieniu osoby niepełnoletniej musi być podpisane przez rodziców (rodzica) lub
opiekuna prawnego w obecności kierownika kursu.
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ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Ja, niżej podpisany/a, Uczestnik szkolenia nurkowego

wyrażam zgodę na:


nieodpłatne utrwalanie, przetwarzanie i udostępnianie partnerom przez Fundację
" S P I N" mojego wizerunku w formie nagrania video oraz zdjęć wykonanych w czasie
trwania Szkolenia
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zgoda obejmuje:




utrwalanie video oraz zdjęć o których mowa powyżej w ramach realizacji szkolenia za
pośrednictwem Internetu w celach marketingowych (w szczególności w kanałach
społecznościowych, takich jak: Facebook, Instagram, Google+, YouTube, Twitter) bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych
udostępnienie zdjęć i filmów podmiotom współorganizujących szkolenie,

Rozpowszechnianie zdjęć czy materiałów filmowych nastąpi poprzez publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnienie utworó w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez
niego wybranym.
Jednocześnie zrzekam się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego
wykorzystania materiału z moim wizerunkiem utrwalonym w ramach wyjazdu.
Oświadczam, że w całości przeczytałem/am treść powyższej zgody i w pełni ją rozumiem.

Czytelny Podpis:
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