
                                                  REGULAMIN ZAJĘC NURKOWYCH DLA DZIECI   

Regulamin uczestnictwa w zajęciach sportowych zwany dalej „ Regulaminem „ obowiązuje wszystkie 

osoby zwane dalej” Uczestnikami”, które uczestniczą w zajęciach sportowych organizowanych przez 

Szkołę Nurkowania DIVE SERVICE Łukasz Rosiński z siedzibą w Lublinie przy ulicy Al. Zygmuntowskie 4  

zwanym dalej „Organizatorem”. 

 I   Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach :  

1 / Zajęcia prowadzone są odpłatnie na obiekcie basenu MOSIR  Al. Zygmuntowskie 4  a szczegółowy 

cennik dostępny na stronie www.diveservice.pl. 

- zajęcia trwają około 1 h  

2 / Warunkiem uczestnictwa w zajęciach są :  

-  wypełnienie przez rodzica lub opiekuna prawnego Oświadczenia PADI SEAL TEAM i dostarczenie 

podpisanego oświadczenia przed pierwszymi zajęciami do biura Szkoły Nurkowania DIVE SERVICE 

mieszczącego  w Lublinie Al. Zygmuntowskie 4 lok 47 . 

- wniesienie opłaty za dany kurs i dostarczenie potwierdzenia drogą mailową lub osobiście do biura DIVE 

SERVICE 

3 / Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego. 

Rodzice, którzy mają wątpliwości, co do stanu zdrowia dziecka, we własnym zakresie powinni 

skonsultować się z lekarzem oraz sprawdzić brak przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w zajęciach 

nurkowych 

4 / Istnieje możliwość odrabiania jednej nieobecności w terminie dodatkowym zaproponowanym przez 

Organizatora. Rodzic ponosi w tym przypadku tylko koszt wstępu dziecka na basen / koszt biletu dla 

dziecka to 10 PLN /  

Druga możliwość odrabiania przez dziecko jest dołączenie do innej grupy / w tym przypadku nie 

zapewniamy kontynuacji misji podwodnych dostosowanej do danego kursu wynika to z różnych 

programów szkoleniowych / o ile będzie miejsce w danym terminie i grupie. 

Warunkiem odrabiania zajęć jest poinformowanie Organizatora min w 48 H przed zajęciami o 

nieobecności dziecka na zajęciach. 

 W przypadku nie poinformowania Organizatora o nieobecności dziecka na zajęciach Organizator zajęcia 

będzie uważał za odbyte oraz nie będzie możliwości odrabiania zajęć.  

W przypadku zdarzeń losowych Organizator o późniejszym odrabianiu zajęć decyzję podejmie po 

indywidualnym rozpatrzeniu sprawy. 

5/  W przypadku poważnej choroby uczestnika zajęć nurkowych tzn. ( leczenie szpitalne, hospitalizacja, 

rekonwalescencja) i przerwy trwającej ponad 3 tyg. jest możliwość zwieszenia zajęć po uzgodnieniu z 

Organizatorem i kontynuowaniu w późniejszym terminie po ustaleniu z Organizatorem. 

6 / W przypadku rezygnacji z kursu z przyczyn lezących po stronie Uczestnika zajęć Organizator nie jest 

zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Uczestnika kursu. 

 

II  Zasady obowiązujące podczas na basenie / Prawa i Obowiązki Uczestnika / 

1 / Każdego uczestnika obowiązuje punktualne przybywanie na zajęcia. Decyzję o uczestnictwie w 

zajęciach spóźnionego uczestnika podejmuje Instruktor prowadzący. 

2 / Uczestnik zobowiązany jest do posiadania własnego sprzętu ABC / Maska, Fajka, Płetwy / oraz 

pianki 3 mm krótkiej. Jest tez możliwość wypożyczenia od Organizatora w kwocie 15 PLN - 

jednorazowe wypożyczenie. Noszenie ozdób, biżuterii na zajęciach jest zabronione. 

3 / W czasie zajęć Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu basenu oraz 

podporządkować się poleceniom wydawanym przez Instruktora. 



4 / W razie niewłaściwego zachowania na zajęciach a w tym zachowaniu zagrażającemu zdrowiu oraz 

życia, bezpieczeństwu swojemu oraz innych uczestników kursu ,prowadzący ma prawo do 

wciągnięcia wobec niego konsekwencji obejmujących wykluczenie z zajęć  i ćwiczeń  wybranych przez 

Instruktora na dane zajęcia aż do usunięcia z zajęć włącznie .W takim przypadku nie przysługuje 

Uczestnikowi zwrot kosztów, jeśli usunięcie z zajęć nastąpiło z jego winy. 

5/ Uczestnik ma prawo do korzystania ze sprzętu specjalistycznego do nurkowani a tylko pod 

nadzorem prowadzącego Instruktora. 

6 / Uczestnika obowiązuje dbałość o udostępniony sprzęt nurkowy. Za wszelkie szkody powstałe z 

winy Uczestnika odpowiedzialność ponosi jego opiekun prawny. 

7 / Każdy Uczestnik ma obowiązek do niezwłocznego zgłaszania Instruktorowi wszelkich usterek czy 

uszkodzeń sprzętu nurkowego. 

8 / W przypadku kontuzji lub złego samopoczucia Uczestnik lub jego opiekun powinien natychmiast 

zgłosić ten fakt Instruktorowi, który w tym przypadku podejmie decyzję o dalszym uczestnictwie w 

zajęciach. 

9 / Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne następstwa dla zdrowia 

Uczestnika, wynikające z uczestnictwa w zajęciach. 

10 / Rodzice dzieci mogą przebywać na zajęciach, / jeśli jest taka możliwość / lub mogą uczestniczyć 

w zajęciach razem z dziećmi w przypadku posiadania uprawnień do płetwonurkowania i mając 

odpowiedni sprzęt nurkowy oraz uiszczając bilet wstępu na basen. 

11 /Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt pozostawiony w szatni. 

12 / Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Organizatora oraz obiektu, na którym 

odbywają się zajęcia nurkowania. 

13 / Opiekun dziecka jest zobowiązany do punktualnego odbioru dziecka po zajęciach na basenie . 

 

III  Postanowienia końcowe 

1 / Wszystkie kwestie sporne nieujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator. 

2 / Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 

3 / Organizator każdorazowo poinformuje Uczestników i ich prawnych opiekunów o zmianie 

Regulaminu na stronie internetowej  www.diveservice.pl / zakładka nurkowanie dzieci /. 

Oświadczenie  

 [ TAK / NIE ] Oświadczam ze wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas 

zajęć nurkowych organizowanych przez Szkołę Nurkowania DIVE SERVICE Łukasz Rosiński oraz 

wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczenie zdjęć i filmów na stronach internetowych 

należących do Szkoły Nurkowania DIVE SERVICE. 

 

 Data i podpis rodzica lub opiekuna 

                                                                                                                DIVE SERVICE Łukasz Rosiński 

                                                                                                                Al. Zygmuntowskie  4 / 41 

                                                                                                                20-101 Lublin  

                                                                                                                tel. + 48 665 717 048 

                                                                                                                www.diveservice.pl 

                                                                                                                biuro@diveservice.pl 

                                                                                                                inst. PADI numer 635124 
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