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WAŻNE INFORMACJE ORAZ OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA OBIEKTU DO NURKOWANIA DEEPSPOT 

Imię i nazwisko 

Data urodzenia:  

E-mail: 

Tel.:  

Licencja Nurkowa: typ: _______ organizacja: _________ nr: ____________ 

Data ostatniego nurkowania:  
 

Usługa: ❑ Trening Scuba ❑  Trening Free ❑Pierwsze Nurkowanie Scuba ❑ Pierwsze Nurkowanie Free 

 

[Informacje o dostawcy] Właścicielem obiektu Deepspot ('Obiekt') jest Aerotunel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Solidarności 
75/26, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000821632, NIP: 5252533508 ('Deepspot'). Z Deepspot można 
się kontaktować pod adresem: recepcja@Deepspot.com. 

[Przedmiot dokumentu] Dokument zawiera skrót najważniejszych informacji dla użytkowników Obiektu ('Użytkownicy'). Pozostałe 
informacje, w tym dotyczące warunków świadczenia usług w Obiekcie i zasad bezpieczeństwa, wynikają z Regulaminu Korzystania z 
Obiektu do Nurkowania Deepspot, dostępnego na www.Deepspot.com oraz w recepcji Obiektu ('Regulamin Obiektu'). Regulamin 
Obiektu opisuje również m.in. podstawowe zagrożenia dotyczące nurkowania.  

[Usługi] Deepspot świadczy w Obiekcie następujące usługi (łącznie: 'Usługi'): dla wszystkich Użytkowników – usługę dostępu do 
basenu, umożliwiającą nurkowanie ze sprzętem bądź na wstrzymanym oddechu, a dla Użytkowników, którzy nabyli od Deepspot 
usługę Pierwsze Nurkowanie Scuba lub Pierwsze Nurkowanie Free, kurs nurkowania lub nurkowanie z instruktorem – również 
powyższe usługi (łącznie nazywane dalej 'Szkoleniami'). 

[Ryzyko związane z nurkowaniem] Nurkowanie, w szczególności nurkowanie głębokie, jest aktywnością, która może łączyć się z 
ryzykami, w tym ryzykiem rozstroju zdrowia a nawet śmierci, przede wszystkim w przypadku jej wykonywania pomimo przeciwskazań 
zdrowotnych, pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych, bez zachowania odpowiedniej staranności, niezgodnie z 
zasadami przewidzianymi przez odpowiednią organizację nurkową, której Użytkownik posiada licencję, ponad umiejętności bądź 
uprawnienia Użytkownika lub niezgodnie ze wskazówkami instruktora.  

[Użytkownicy – warunki korzystania z Usługi] Z Usług może korzystać wyłącznie Użytkownik, który potrafi pływać, nie boi się wody 
oraz ma dobry stan zdrowia i samopoczucia, jak również nie ma przeciwskazań do nurkowania, w tym w szczególności:  

 na moment korzystania z Usługi nie ma infekcji, w tym takich jak grypa, przeziębienie, infekcja ucha lub dróg oddechowych ani 
innych problemów mogących w szczególności utrudnić Użytkownikowi wyrównanie ciśnienia pod wodą;  

 nigdy nie miał żadnego z następujących schorzeń lub problemów: astma, rozedma płuc, gruźlica, poważne choroby układu 
oddechowego, choroby lub operacje ucha, infekcje lub innego rodzaju problemy związane z zatokami, jak również choroby serca 
lub układu krążenia; 

 nie znajduje się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychoaktywnych ani żadnych leków; 
 nie przeszedł w ciągu ostatniego roku operacji serca, płuc, kręgosłupa, jak również innych operacji (w przypadku operacji 

przebytych we wcześniejszym czasie Użytkownik powinien skonsultować możliwość nurkowania z lekarzem); 
 nie jest cukrzykiem, nie ma wysokiego poziomu cholesterolu, chorób pleców ani przepuklin, jak również – w przypadku kobiet – 

nie jest w ciąży; 
 nie ma osobistej ani rodzinnej historii chorób obejmujących, w szczególności w młodym wieku: zawały lub inne choroby serca, 

udary, nadciśnienie, krwawienia lub problemy z krzepliwością krwi; 
 nie cierpi na zaburzenia zachowania, klaustrofobię, agorafobię, epilepsję, lęk, napady paniki, przypadki utraty przytomności lub 

omdleń, zaburzenia układu nerwowego. 

W razie wystąpienia któregokolwiek z przeciwwskazań, Użytkownik nie powinien korzystać z Usługi, gdyż może się to wiązać z 
zagrożeniem dla jego zdrowia a nawet życia, chyba że Użytkownik posiada orzeczenie lekarskie dopuszczające do nurkowania w takiej 
sytuacji, w którym to przypadku Użytkownik powinien przestrzegać ewentualnych ograniczeń zaleconych przez lekarza. 

[Stosowanie się do Regulaminu i poleceń] Użytkownik ma obowiązek zapoznania się i stosowania do zasad korzystania z Obiektu, w 
tym wynikających z Regulaminu Obiektu, informacji uzyskanych podczas briefingu przed rozpoczęciem Usługi, jak również 
ewentualnych pozostałych instrukcji wydawanych przez ratownika, instruktora lub innych członków personelu Deepspot.  

                        

                        

  -   -     

         

  -   -     
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[Licencjonowani Użytkownicy] Z zastrzeżeniem Użytkowników, którzy nabyli od Deepspot usługę Szkolenia, z Obiektu mogą 
korzystać wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia nurkowe jednej z uznanych organizacji nurkowych. Okazanie 
ważnej licencji nurkowej jest wymagane dla potrzeb korzystania z Obiektu. W przypadku Użytkowników, którzy nabyli usługę 
Szkolenia u innego podmiotu niż Deepspot, skorzystanie z Usługi może być uzależnione od weryfikacji przez Deepspot dodatkowo 
uprawnień takiego podmiotu, w tym okazania odpowiedniej licencji instruktora.  

[Przestrzeganie zasad] Podczas nurkowania Użytkownik ma obowiązek bezwzględnego przestrzegania zasad, w tym wszelkich 
limitów, określonych przez organizację nurkową, w której Użytkownik posiada licencję bądź w ramach programu której uczestniczy 
w Szkoleniu, jak również zaleceń instruktora. Dotyczy to m.in. dopuszczalnej głębokości zanurzenia, czasu przebywania na 
poszczególnych głębokościach, limitów nurkowań bezdekompresyjnych, zasad odbywania przystanków bezpieczeństwa i przerw 
między zanurzeniami, korzystania ze sprzętu nurkowego, szczegółowych wymogów dla nurkowania na wstrzymanym oddechu itd. Za 
wyjątkiem Użytkowników, którzy nabyli usługę Szkolenia od Deepspot, Deepspot nie monitoruje przebiegu nurkowania 
poszczególnych Użytkowników, w tym pod kątem głębokości.   

[Głębokość; kawerny; wrak łódki] Basen w najgłębszym miejscu ma ponad 45 m głębokości. Nurkowanie na wszystkie dostępne 
głębokości wymaga posiadania właściwych uprawnień i zachowania odpowiedniej ostrożności i procedur. Sztuczne kawerny są 
przeznaczone wyłącznie dla Użytkowników posiadających licencję nurka sprzętowego. Bezwzględnie zabronione jest wpływanie do 
kawern przez Użytkowników nurkujących na wstrzymanym oddechu bądź czujących niepokój w ciasnej przestrzeni. Wszystkich 
Użytkowników obowiązuje bezwzględny zakaz wpływania do wraku łódki znajdującego się na terenie Obiektu. 

[System partnerski] Z zastrzeżeniem Użytkowników, którzy nabyli usługę Szkolenia, Deepspot dopuszcza wyłącznie nurkowania w 
systemie partnerskim (buddy), w którym partnerzy pozostają w bliskiej od siebie odległości i utrzymują kontakt wzrokowy, aby w 
razie potrzeby móc udzielić sobie wzajemnie potrzebnego wsparcia, zgodnie z zasadami właściwej organizacji nurkowej. 

[Pytania; nurkowania sprawdzające] Jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek wątpliwości odnośnie Obiektu, swoich możliwości bądź 
uprawnień, powinien zwrócić się z pytaniem do personelu Deepspot. W ramach oferty Deepspot dostępne są również nurkowania z 
instruktorem. Nabycie takiej Usługi należy rozważyć w szczególności, jeśli od ostatniego nurkowania Użytkownika minęło stosunkowo 
dużo czasu lub jeśli z innych przyczyn zasadne byłoby odświeżenie wiedzy bądź umiejętności Użytkownika.  

[Odpowiedzialność] Deepspot ponosi odpowiedzialność za świadczenie Usług zgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu 
Obiektu i przepisów prawa. W przypadku Użytkowników korzystających ze Szkoleń nabytych od podmiotów innych niż Deepspot, 
Deepspot zapewnia wyłącznie dostęp i korzystanie z Obiektu, natomiast Usługa nie obejmuje opieki instruktorskiej; w zakresie 
dopuszczonym przez przepisy prawa, Deepspot nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość realizacji takich Szkoleń.     

[Dane osobowe] Administratorem danych osobowych Użytkownika jest AEROTUNEL Sp. z o.o. (pozostałe dane wskazano na wstępie 
dokumentu). Dane będą przetwarzane dla celów niezbędnych do wykonania Usługi (art. 6 ust. 1 pkt. b. RODO), z zastrzeżeniem, iż 
ewentualne informacje dotyczące stanu zdrowia podane przez Użytkownika, będą przetwarzanie na podstawie jego zgody (art. 6 ust. 
1 pkt. a. RODO).  Deepspot może również przetwarzać dane osobowe Użytkownika do celów wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 pkt. f. RODO), polegających w szczególności na promocji usług Deepspot, 
kontaktowaniu się z Użytkownikiem bądź obronie przed jego roszczeniami. Odbiorcami danych mogą być podwykonawcy lub 
organizacje nurkowe. Dane osobowe zawarte w oświadczeniu będą przechowywane przez okres 3 lat od realizacji Usługi, a jeśli w 
tym czasie zostanie zgłoszona reklamacja – do czasu zakończenia postępowania lub przedawnienia roszczeń. Użytkownikowi 
przysługuje prawo żądania dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
przenoszenia danych, prawo sprzeciwu i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W zakresie, w jakim dane są 
przetwarzane na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, przy czym cofniecie zgody nie ma 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest 
dobrowolne, przy czym jest ono niezbędne dla potrzeb skorzystania z Usługi. Na terenie Obiektu funkcjonuje system monitoringu 
wizyjnego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia. Pozostałe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych 
osobowych są zawarte w Polityce Prywatności dostępnej na stronie www.Deepspot.com.    

Oświadczam, iż: 

  zapoznałam/-em się z powyższymi warunkami oraz z pełną treścią Regulaminu Obiektu, jak również rozumiem powyższe zasady 
i zobowiązuję się do ich przestrzegania w trakcie korzystania z Obiektu; 

  potwierdzam, iż nie mam przeciwskazań do nurkowania; 

  wyrażam zgodę na przetwarzanie danych o moim stanie zdrowia (potwierdzenia braku przeciwskazań zdrowotnych do 
nurkowania) dla potrzeb opisanych w niniejszym dokumencie. 

_________________________ 

data i podpis 

Jako przedstawiciel ustawowy małoletniego, wyrażam zgodę na skorzystanie przez niego z Usługi i potwierdzam oświadczenia/zgody 
zawarte w formularzu.  

 

_____________________ 

imię i nazwisko oraz podpis przedstawiciela ustawowego  

http://www.deepspot.com/

