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NYILATKOZAT
Alulírott…………………………………………………………….……………………… a mai napon saját elhatározásomból, és
felelősségemre jelentkezem a Marlin Búvár Sportegyesület által szervezett …………………………………napján
kezdődő CMAS tengerszint feletti búvár szakbúvár tanfolyamra.
Jelentkezésemmel egyidejűleg nyilatkozom arról, hogy önállóan cselekvő állampolgár vagyok, nem esem
semmiféle korlátozás alá. Vállalom, hogy a tanfolyamot megelőző-, a tanfolyam időtartamára eső-,
valamint a tanfolyamot követő feltételeknek, és követelményeknek eleget teszek.
Kijelentem, hogy a tanfolyam feltételeiről tájékozattak. A szükséges, megfelelő orvosi vizsgálattal
rendelkezem, illetve a tanfolyam gyakorlati részének megkezdéséig beszerzem. Kijelentem, és a
megfelelő búvárkártyák bemutatásával igazolom, hogy a szükséges szakirányú előképzettséggel
rendelkezem. Vállalom a tanfolyam összes költségét, jelentkezésemkor, de legkésőbb az első foglalkozás
megkezdéséig ezeket rendezem, és tudomásul veszem, hogy számomra azt vissza nem térítik, ha a
tanfolyamot abbahagyom, vagy sikertelenül végzem el. Vállalom a tanfolyam nyíltvízi gyakorlati
foglakozásainak (kijelölt helyszín, és vízterület) költségét. A tanfolyam elméleti és gyakorlati
foglalkozásai során a tanfolyam vezető oktatója, és közreműködő oktatói minden utasítását követem és
azokat betartom.
Tudomásul veszem, hogy személyi adataimat, melyekre a nemzetközi regisztráció miatt van szükség,
bizalmasan kezelik és azokat az oktatási szervezet adatbázisán kívül, beleegyezésem nélkül senkinek ki
nem szolgáltatják. Vállalom, hogy a tanfolyam foglakozásain megjelenek az előre egyeztetett
időpontban. Egynél több foglalkozás kihagyása kötelező órapótlással jár (Minimum 4 óra / foglalkozás. 1
óra díja: 3000.-Ft/ó). Betegség okozta mulasztás pótlása nem minősül kihagyásnak, de a pótlás
időpontját az Oktató állapítja meg. Kihagyott elméleti, és gyakorlati foglalkozás pótlására az időpontot az
Oktató állapítja meg. Sikertelen elméleti, vagy gyakorlati vizsga esetén a pótvizsga időpontját az Oktató
határozza meg. A foglakozásokon alkohol, vagy egyéb szerek okozta befolyásoltság alatt álló tanuló nem
vehet részt. Az átlagostól lényegesen eltérő testfelépítés esetén a tanuló gondoskodik megfelelő méretű
búvárruháról. A tanfolyamból való felfüggesztés jogát súlyos, többszöri fegyelemsértés, durva
magatartási hiba, a tanfolyam eredményes megtartásának veszélyeztetése, ön, vagy társ veszélyeztetés
esetén, a tanfolyam vezetője fenntartja magának! Valótlan vagy megalapozatlan nyilatkozatomból
származó problémák teljes erkölcsi és anyagi következményeit vállalom, és kijelentem, hogy a tanfolyam
szervezőjét felelősség nem terheli. A tanfolyami foglakozások során készült fotó, videó anyagok
felhasználásához, közzétételéhez hozzájárulok. A tanfolyam során kép, vagy hangfelvétel készítése csak
az oktató előzetes beleegyezésével lehetséges.
……………………………, ……………év .………………………hó ………………nap
A jelentkező neve, címe nyomtatott nagy betűkkel:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Aláírás: ……………………………………………...…………………………

