
CENTRUM NURKOWE GDYNIA DIVE   
  

KARTA KANDYDATA – O P E N   W A T E R   D I V E R                                                                               
 

Dane Kandydata (wypełniać wyraźnie, DRUKOWANYMI literami): 

Imię i nazwisko...................................................................................        Data urodzenia........................................................ 

Ulica zamieszkania..................................................................................................................................................................... 

Miasto..........................................................................................……        Kod.......................................................................... 

Telefon ……………….................................................................…….        E-mail...................................................................... 

Wzrost.............................. Nr buta...................... Waga.....................        Obwód klatki............................................................ 

Emergency kontakt: 

Imię i nazwisko...................................................................................         Pokrewieństwo........................................................ 

E-mail.................................................................................................         Telefon.................................................................... 

____________Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie powyższych danych osobowych przez firmę DTS Piotr Niewiński zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 

roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(RODO). 

____________Wyrażam zgodę na umieszczenie zdjęć z moim wizerunkiem wykonanych podczas szkoleń, wyjazdów, imprez nurkowych do celów prasowych, reklamowych i 

dokumentujących działalność Centrum Nurkowego Gdynia Dive. 

 ___________________________________________  _______________________________________      ____________ 

                   Podpis uczestnika szkolenia           Podpis rodzica  lub opiekuna (jeśli ma zastosowanie)                                   Data 

   

Wypełnia Gdynia Dive  

Ustalenia:       Wpłata: 

Oferta:    Kwota:    Kwota:  Płatność: Data:  Inicjały: 

1)………………………………………           1)……………..  1)……………..  G   K   P ………  ............. 

2)………………………………………           2)……………..  2)……………..  G   K   P ………  .............  

3)………………………………………           3)……………..  3)……………..  G   K   P ………  ............. 

Ilość certyfikatów:…………….......             4)……………..  4)……………..  G   K   P ………  ............. 

    Razem:  ……………..    Materiały szkoleniowe (online/fizyczne): ………  ............. 

             Przebieg kursu: 

  Teoria:   Data:     Inicjały:    Baseny:  Data:     Inicjały:            Wody O.:  Data:          Inicjały:  

Moduł 1   ...........   ...................... Pływanie ............   ......................         Moduł 1  ...........        ...................... 

Moduł 2   ...........   ......................   Moduł 1 ...........    ......................         Moduł 2  ...........        ...................... 

Moduł 3   ...........   ......................   Moduł 2 ...........    ......................         Moduł 3  ...........        ...................... 

Moduł 4   ...........   ......................   Moduł 3 ...........   ......................         Moduł 4  ...........        ...................... 

Moduł 5   ...........   ......................   Moduł 4 ...........    ......................  

Egzamin ............   ......................   Moduł 5 ...........   ......................      Zaliczenie ............        ....................... 

 
Data rozpoczęcia kursu 



CENTRUM NURKOWE GDYNIA DIVE   
       

Oświadczenie dotyczące ryzyka i odpowiedzialności prawnej / oświadczenie i przyjęcie do 

wiadomości braku stosunku pracy 

OGÓLNE SZKOLENIE 

 
Przeczytaj uważnie i wypełnij wszystkie luki przed podpisaniem dokumentu. 

Oświadczenie i przyjęcie do wiadomości braku stosunku pracy 
Rozumiem i wyrażam zgodę na to, iż Członkowie PADI („Członkowie”), włącznie z Centrum Nurkowe Gdynia Dive i/lub poszczególni 
Instruktorzy/Divemasterzy PADI związani z programem, w którym biorę udział, mają licencję na wykorzystywanie różnych znaków handlowych 
PADI i prowadzenie szkoleo PADI, ale nie są przedstawicielami, pracownikami ani agentami PADI EMEA Ltd., PADI Americas Inc, ani ich korporacji 
macierzystych, zależnych czy afiliowanych („PADI”). Rozumiem także, iż działania biznesowe Członków są niezależne i nie są własnością ani nie 
podlegają kierownictwu PADI, a chod PADI ustanawia standardy dla programów nurkowych PADI, nie odpowiada za, ani nie posiada prawa 
kontroli prowadzonych przez Członków działao biznesowych oraz codziennych działao związanych z prowadzeniem programów PADI oraz 

nadzorowaniem nurków przez Członków lub ich kadrę. 

Oświadczenie dotyczące ryzyka i odpowiedzialności prawnej 
Niniejsze oświadczenie informuje Cię o ryzyku związanym z nurkowaniem w sprzęcie ABC i z nurkowaniem w sprzęcie powietrznym. To oświadczenie 
określa także okoliczności, w których bierzesz udział w programie nurkowym na własne ryzyko.  Twój podpis na niniejszym dokumencie jest wymagany 
jako dowód na to, iż otrzymałeś i przeczytałeś to oświadczenie. Ważne jest abyś przeczytał niniejsze oświadczenie przed złożeniem podpisu. Jeżeli 
jakiekolwiek informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu są dla Ciebie niezrozumiałe, przedyskutuj te kwestie z Instruktorem. Jeśli jesteś osoba 
niepełnoletnią, oświadczenie musi podpisad także rodzic lub opiekun. 
Ostrzeżenie 
Nurkowanie w sprzęcie ABC oraz nurkowanie ze sprzętem powietrznym wiąże się z ryzykiem, które może doprowadzid do poważnych obrażeo lub 
śmierci. 
Nurkowanie z użyciem sprężonego powietrza pociąga za sobą pewne ryzyko, może dojśd do choroby dekompresyjnej, embolii lub innych urazów 
ciśnieniowych, które wymagają leczenia w komorze dekompresyjnej. Nurkowania na wodach otwartych wymagane do ukooczenia szkolenia i 
otrzymania certyfikatu mogą byd przeprowadzane w miejscu znajdującym się w dużej odległości, zarówno pod względem dystansu, jak i czasu 
(lub obu tych czynników), od takiej komory dekompresyjnej. Nurkowanie w sprzęcie ABC i nurkowanie ze sprzętem powietrznym to formy 
aktywności wymagające intensywnego wysiłku, w związku z czym uczestnictwo w takim programie nurkowym wiąże się z wysiłkiem fizycznym. 
Konieczne jest, abyś zgodnie z prawdą i w pełni poinformował profesjonalistów nurkowych i placówkę organizującą program odnośnie swojego 
stanu zdrowia. 

 

Akceptacja Ryzyka 
Rozumiem i jednocześnie wyrażam zgodę na to, iż ani profesjonaliści nurkowi prowadzący niniejszy program 
____________________________________________________, ani  placówka prowadząca niniejszy program, Centrum Nurkowe Gdynia Dive, 
ani też PADI EMEA Ltd, PADI Americas Inc., ani organizacje stowarzyszone, ich pracownicy, urzędnicy, przedstawiciele czy pełnomocnicy nie ponoszą żadnej 
odpowiedzialności za śmierd, jakiekolwiek obrażenia lub inne straty poniesione przeze mnie, wynikające z mojego zachowania bądź jakichkolwiek innych 
kwestii i czynników pozostających pod moją kontrolą, składających się na zaniedbanie z mojej strony. 

Jeżeli nie doszło do zaniedbania lub naruszenia obowiązku ze strony profesjonalistów nurkowych prowadzących niniejszy program, 
________________________________________, placówki, która oferuje niniejszy program, Centrum Nurkowego Gdynia Dive, PADI EMEA Ltd, PADI 
Americas Inc. oraz  wszystkich stron określonych powyżej, udział w niniejszym programie odbywa się całkowicie na własne ryzyko.  

POTWIERDZAM ODBIÓR NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA I PRZYJECIA DO WIADOMOŚCI BRAKU STOSUNKU PRACY ORAZ OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO 
RYZYKA I ODPOWIEDZIALNOŚCI, TYM SAMYM POTWIERDZAJĄC, IŻ PRZECZYTAŁEM WSZYSTKIE WARUNKI PRZED PODPISANIEM NINIEJSZYCH 
OŚWIADCZEO. 

 

 
 

 

 

 

 

       

      __________________________________________              _______________________________________________                      _______________________ 

Podpis Uczestnika                                                            Podpis rodzica / opiekuna (jeśli ma zastosowanie)                    Data (dzieo / miesiąc / rok) 

                                                                    

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie certyfikacji w systemie PADI oraz archiwizacji moich danych w systemach DTS 

Piotr Niewioski.  Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowana o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich 

poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. 

 

      __________________________________________              _______________________________________________                      _______________________ 

Podpis Uczestnika                                                            Podpis rodzica / opiekuna (jeśli ma zastosowanie)                    Data (dzieo / miesiąc / rok) 



CENTRUM NURKOWE GDYNIA DIVE   
           

 

OŚWIADCZENIE O ZROZUMIENIU STANDARDÓW I PROCEDUR 

BEZPIECZNEGO NURKOWANIA 

Proszę przeczytać uważnie przed podpisaniem poniższego dokumentu. 

 
Poniższe oświadczenie informuje o ustalonych procedurach bezpieczeostwa w nurkowaniu zarówno ze sprężonym powietrzem, jak i na zatrzymanym 
oddechu. Procedury te zostały opracowane i przedstawione dla przypomnienia i potwierdzenia wiedzy o nich, tak aby zwiększyd komfort i 
bezpieczeostwo nurkowania. Własnoręczny podpis złożony na tym oświadczeniu potwierdza znajomośd procedur i standardów bezpieczeostwa w 
nurkowaniu. Przeczytaj oraz omów wszystkie punkty oświadczenia przed jego podpisaniem. Jeżeli podpisująca dokument osoba nie jest pełnoletnia, poniższy 
dokument muszą podpisad również jej rodzice lub opiekunowie. 

 

Ja,  _____________________________________________________  , rozumiem, że jako nurek powinienem: 
                                                        (imię i nazwisko) 

 

1. Utrzymywad dobrą psychiczną i fizyczną sprawnośd potrzebną w nurkowaniu. Nie nurkowad będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków 
odurzających. Utrzymywad biegłośd w umiejętnościach nurkowych i starad się je rozwijad poprzez kontynuowanie edukacji nurkowej. W wypadku 
dłuższej przerwy w aktywności nurkowej przypominad sobie powyższe umiejętności w kontrolowanych warunkach.  

2. Poznad miejsca, w których nurkuję. W nieznanych mi miejscach postarad się o uczestnictwo w oficjalnym nurkowaniu zapoznawczym 
prowadzonym przez osoby zorientowane w lokalnych warunkach. Jeżeli warunki nurkowania są gorsze niż te, do których jestem 
przyzwyczajony powinienem odłożyd nurkowanie lub wybrad inne miejsce o lepszych warunkach. Brad udział tylko w nurkowaniach zgodnych 
z moimi umiejętnościami i doświadczeniem. Nie zajmowad się nurkowaniem technicznym lub jaskiniowym bez specjalistycznego 
przeszkolenia. 

3. Używad kompletnego, dobrze utrzymanego, niezawodnego sprzętu, z którym jestem zaznajomiony; kontrolowad jego poprawne działanie 
przed każdym nurkowaniem. Nie pożyczad swojego sprzętu osobom nie przeszkolonym. W czasie nurkowania ze sprężonym powietrzem 
powinienem zawsze posiadad manometr kontrolujący ciśnienie w butli oraz uznad koniecznośd posiadania kamizelki z inflatorem do kontroli 
pływalności i alternatywnego źródła powietrza. 

4. Słuchad informacji podawanych na nurkowych odprawach i stosowad się do rad osób nadzorujących moją działalnośd nurkową. Uznawad 
wymagania posiadania dodatkowego przeszkolenia podczas uczestnictwa w specjalistycznych nurkowaniach, podczas nurkowania w innych, 
nieznanych miejscach i warunkach, jak i po przerwie w nurkowaniu trwającej ponad sześd miesięcy. 

5. W czasie każdego nurkowania nurkowad z partnerem lub grupą. Planowad nurkowanie mając na uwadze wzajemną komunikację, 
procedury na wypadek rozdzielenia się partnerów oraz procedury bezpieczeostwa.  

6. Byd biegłym w stosowaniu tabel do planowania nurkowao bez dekompresyjnych. Przeprowadzad wszystkie nurkowania tak, aby nie 
wymagały stosowania dekompresji oraz zostawiad sobie margines bezpieczeostwa. Posiadad przyrządy do monitorowania głębokości oraz 
czasu nurkowania. Ograniczyd głębokośd nurkowania do swojego poziomu wyszkolenia i zdobytych doświadczeo. Wynurzad się nie 
przekraczając szybkości 9 metrów na minutę. Byd bezpiecznym nurkiem (SAFE – Slowly Ascend From Every Dive – powoli wynurzad się z 
każdego nurkowania). Wykonywad przystanek bezpieczeostwa jako dodatkowe zabezpieczenie, zwykle na głębokości 5 metrów przez 3 
minuty lub dłużej. 

7. Utrzymywad odpowiednią pływalnośd. Dobrad balast tak, by na powierzchni posiadad neutralną pływalnośd bez powietrza w kamizelce 
nurkowej. W czasie nurkowania utrzymywad cały czas pływalnośd neutralną. Na powierzchni, w czasie pływania i odpoczynku, utrzymywad 
pływalnośd dodatnią. Posiadad system balastowy umożliwiający jego łatwe zrzucenie i ustalenie dodatniej pływalności w wypadku 
zagrożenia w czasie nurkowania.  

8. Oddychad prawidłowo w czasie nurkowania. Nigdy nie wstrzymywad oddechu podczas oddychania ze sprężonym powietrzem. Unikad nadmiernej 
hiperwentylacji w czasie nurkowao na zatrzymanym oddechu. Unikad przemęczenia w wodzie i pod wodą oraz nurkowad w ramach 
swoich możliwości. 

9. Używad łodzi, pływaków lub innych środków pływających kiedy są potrzebne. 

10. Znad i stosowad się do lokalnych praw i przepisów, włącznie z dotyczącymi polowania na ryby i stosowania flag nurkowych. 

 

Przeczytałem powyższe oświadczenie i otrzymałem wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie moje pytania i wątpliwości. Rozumiem cel 
i potrzebę przedstawionych procedur. Rozumiem, że służą  one  mojemu  bezpieczeostwu   i nie stosowanie się do nich może spowodowad 
zwiększenie ryzyka podczas moich nurkowao. 

 

 

      __________________________________________               _______________________                      _______________________________________________                      _______________________ 

Podpis Uczestnika                                                             Data (dzieo / miesiąc / rok)                Podpis rodzica / opiekuna (jeśli ma zastosowanie)                     Data (dzieo / miesiąc / rok) 

 

 

 

 



CENTRUM NURKOWE GDYNIA DIVE   
Regulamin Szkoleń Centrum Nurkowego Gdynia Dive 

 

§1 
Postanowienia ogólne 

1. Organizator – Centrum Nurkowe Gdynia Dive (DTS Piotr Niewiński z siedzibą w Gdyni ul. Szarych Szeregów 3) 
2. Uczestnik – Osoba zgłoszona i zakwalifikowana na szkolenie PADI Open Water Diver (OWD) 
3. Szkolenie OWD – autoryzowane przez Professional Association of Diving Instructors (PADI) prowadzone wg. międzynarodowych 

standardów, której licencje uznawane są na całym Świecie. 
4. Opłaty związane ze Szkoleniem OWD wniesione przez Uczestnika uwzględniają: materiały szkoleniowe, zajęcia teoretyczne, egzamin 

końcowy, wypożyczenie sprzętu na czas prowadzenia zajęć, zajęcia basenowe, zajęcia na wodach otwartych, ubezpieczenie, transport 
i opiekę instruktora.  

5. Wyposażenie Uczestnika w niezbędny sprzęt nurkowy na czas trwania Szkolenia OWD. 

 
§2 

Kryteria uczestnictwa 
1. Uczestnikiem Szkolenia nurkowego może być osoba, która ukończyła 10 lat i potrafi utrzymać się na powierzchni wody minimum 10 

minut. 
2. Uczestnik zobowiązany jest wypełnić i podpisać dokumentację szkoleniową wraz z informacją o stanie zdrowia. Dla Uczestników 

deklarujących dobry stan zdrowia nie jest wymagane zaświadczenie lekarskie. 
3. W przypadku Uczestników niepełnoletnich na dokumentach wymagany jest podpis rodzica lub prawnego opiekuna. 

 
§3 

Zobowiązania Organizatora 
1. Organizator zobowiązuje się do przekazania Uczestnikowi Szkolenia niezbędnych materiałów szkoleniowych oraz prowadzenia 

dokumentacji szkoleniowej. 
2. Organizator przeprowadzi Szkolenie OWD dla minimum 3 Uczestników. Na życzenie istnieje możliwość odbycia kursu indywidualnie 

lub 2osobowej  grupie za dodatkową opłatą 400zł/os.  
3. Szkolenie OWD składa się z określonej ilości spotkań, podczas których realizowane są wymagane standardami PADI elementy 

Szkolenia tj.: sesje teoretyczne, zajęcia basenowe, egzamin końcowy oraz nurkowania na wodach otwartych. Harmonogram 
standardowych Szkoleń OWD dostępny jest na stronie www.gdyniadive.pl w zakładce Szkolenia. Ustalone dni i godziny Szkoleń OWD 
obowiązują obie strony. 

4. Dopuszcza się zmiany terminu oraz rozkładu Szkoleń OWD w zależności od potrzeb grupy lub indywidualnych Uczestników oraz 
możliwości Organizatora. 

5. Instruktor poświęci każdemu Uczestnikowi Szkolenia należytą ilość czasu na przyswojenie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności 
praktycznych.  

6. W skrajnym przypadku konieczności zrealizowania dodatkowych zajęć będzie pobierana dodatkowa opłata za spotkanie: teoria 
100zł/os, basen 200zł/os, wody otwarte 300zł/os.  

7. Pomyślne ukończenie Szkolenia OWD zostanie potwierdzone wydaniem międzynarodowej licencji PADI w formie online. 
8. Na żądanie kursanta licencja może być wydana w formie fizycznej, za dodatkową dopłatą. 
9. Po dokonaniu płatności Organizator wystawi paragon fiskalny lub fakturę VAT jeżeli zostanie zgłoszona taka potrzeba. 

 

§4 
Zobowiązania Uczestnika 

1. Zapisując się na Szkolenie OWD Uczestnik ma obowiązek opłacić całość ceny Szkolenia i pobrać materiały szkoleniowe. Opłata może 
być dokonana gotówką, przelewem lub kartą kredytową. 

2. Opłatę za licencję nurkową należy uiścić niezwłocznie po zakończonym szkoleniu i jest to warunek wystawienia certyfikatu nurkowego, 
3. Przed zakończeniem szkolenia uczestnik zobowiązuje się do dostarczenia, w formie elektronicznej zdjęcia twarzy potrzebnego do 

wystawienia certyfikatu.  
4. Uczestnik powinien odpowiednio wcześnie przygotować się do zajęć teoretycznych tzn. przeczytać zadane moduły z książki, obejrzeć 

filmy, wypełnić pracę domową w podręczniku.  
5. Na zajęcia basenowo - teoretyczne Uczestnik zobowiązany jest przynieść: strój kąpielowy, ręcznik oraz klapki. 
6. Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe. 
7. Kurs OWD może trwać maksymalnie 12 miesięcy. W przypadku przekroczenia tego terminu bez uzasadnionego powodu, Organizator 

zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z winy Uczestnika. 
8. W przypadku spóźnień, nieobecności oraz przekładania zajęć bez wcześniejszego powiadomienia (minimum 1 dzień)  zajęcia będą 

uzupełnione za dodatkową opłatą: teoria 100zł/os, basen 200zł/os, wody otwarte 300zł/os.  
9. W przypadku konieczności udziału Uczestnika w dodatkowych zajęciach (teoretycznych lub praktycznych), powtórki egzaminu, 

pobierana będzie opłata jak pkt 8. 
10. Uczestnik Szkolenia OWD jest zobowiązany do należytego dbania o powierzony sprzęt. Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu wynikające z 

winy Uczestnika muszą być pokryte w terminie 3 dni od powstania uszkodzenia. Cennik napraw znajduje się na stronie 
www.gdyniadive.pl w zakładce Serwis. 
 

§5 
Warunki rezygnacji ze Szkolenia i zmiany terminu 

1. Uczestnik ma możliwość rezygnacji ze Szkolenia OWD i odzyskania 100% poniesionych kosztów do 14 dni od planowanego 
rozpoczęcia szkolenia, pomniejszonych o koszt materiałów szkoleniowych (ok. 400 zł). 

2. Przy rezygnacji na mniej niż 14 dni uczestnik otrzyma zwrot 50% poniesionych kosztów. 
3. Uczestnik po wcześniejszej konsultacji może przełożyć termin Szkolenia na inny, jeżeli takowy będzie możliwy.  
4. W przypadku, gdy Szkolenie OWD nie odbędzie się z winy Organizatora, zaproponowany zostanie inny termin do akceptacji przez  

 Uczestnika lub nastąpi zwrot całości kwoty, w terminie do 7 dni od daty wystąpienia o jej zwrot. 
 
 
 
 

Podpis …………………………….……………     Data……………………………… 

http://www.gdyniadive.pl/
http://www.gdyniadive.pl/

