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Jméno............................................. Příjmení................................................... Datum narození …..................................
Adresa(ulice)...................................................…... Město.................................................. PSČ...................................
Telefon (domů) .................................................….... Mobil ..........................................................................................
E-mail …………………………………………………………………………………….……
Výška postavy ............................. Konfekční velikost ........................ Hmotnost ...........…...
V případě nehody vyrozumět ................................................................................. Telefon......................…....................
Adresa...............................................................................…………..................................................................................
Zkušenosti s přístrojovým potápěním Kdy?.................................................

Kde?.......................................................

Dotazník o zdravotním stavu
A. Pravdivé údaje o tvém zdravotním stavu v minulosti a přítomnosti
(odpověz ano / ne)
_____dýchací problémy
_____cukrovka
_____epilepsie
_____srdeční problémy
_____bolesti hlavy
_____závratě/mdloby

_____poruchy rovnováhy
_____astma
_____opakované záněty uší
_____klaustrofobie
_____deprese/nervozity
_____zažívací problémy

_____alkoholismus
_____kouření
_____drogy/léky
_____krátkodobě po operaci
nebo nemoci

Pokud jsi v některém případě odpověděl ano, rozveď:
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
B. Údaje o vážném zranění/ operaci/ hospitalizaci
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
C. Momentálně užívané léky .....................................................................................................
………………………………................................…..
D. Datum poslední lékařské prohlídky ....................................... Datum posledního RTG plic …...............................

Potvrzuji svým podpisem, že jsem všechny otázky pravdivě zodpověděl.
Datum ..................................................................
Podpis *............................................................................
• u osob mladších 18 let je nutný podpis rodičů / zákonných zástupců

Informace o sportovním potápění
Potápěčský kurz, pro který jsi se rozhodl, je pořádán potápěčským klubem AQUAMARINE. . Žádáme Tě laskavě, aby sis tyto
informace přečetl a případné dotazy či nejasnosti prokonzultoval se svým instruktorem potápění.
Zdravotní stav
Potápění může být za jistých okolností namáhavé a proto musí být tvůj krevní oběh, srdce, dýchací orgány, uši a vedlejší dutiny
plně funkční.
Osoby se srdečními problémy či s problémy srdečního oběhu jakož i osoby trpící epilepsií, astmatem či jinými nemocemi
ovlivňujícími tělesnou výkonnost by se neměly potápět.
Užívané léky mohou působením zvýšeného tlaku vyvolat nepředvídané vedlejší účinky. Během užívání léků je bezpodmínečně nutné
se poradit se svým lékařem a je třeba informovat instruktora potápění.
Při účasti v IANTD / PADI kurzu je nutno vyplnit lékařský dotazník a odevzdat jej podepsaný*, eventuelně předložit lékařské
vysvědčení.
Plavecká zdatnost.
Základním předpokladem pro bezpečné potápění jsou dobré plavecké dovednosti a znalosti. Potápěčská výstroj sice pod vodou
pomáhá, ale nemůže nahradit nedostatečné plavecké dovednosti.
V průběhu kurzu budeš postupně seznamován s potápěčskou výstrojí a jejím použitím
Aby se předešlo možnému vzniku nebezpečných situací, je nutno absolvovat úspěšně jednotlivé části kurzu. Poté je možno
pokračovat v jeho další části.
Účast
Každá lekce obsahuje důležité informace a je proto bezpodmínečně nutné všechny absolvovat. Očekává se, že budeš pozorně
sledovat výklad, dělat si poznámky a případné nejasnosti si necháš vysvětlit.
Teoretická část kurzu končí testem, který musíš samostatně zodpovědět.
Bazénová cvičení a ponory ve volné vodě je nutno v plné výši absolvovat, abys vyhověl všem požadavkům k příslušné certifikaci.
Kurz musí být ukončen do 6 měsíců od data jeho zahájení (včetně závěrečného cvičení ve volné vodě)
Zvláštní ustanovení
Beru na vědomí, že pokud neabsolvuji-li příslušný počet lekcí v řádném termínu kurzu (řádný termín kurzu zahrnuje teoretické lekce
a bazénová cvičení), nebo vznikne-li potřeba absolvovat další lekci/-e, abych vyhověl požadavkům na příslušnou potápěčskou
kvalifikaci, mohu si další lekci/-e doplatit za částku 500,-Kč/lekci.
Storno podmínky
V případě odstoupení od kurzu si provozovatel vyhrazuje právo na úhradu skutečně vzniklých nákladů, a to v minimální výši
3.000,-Kč
V případě onemocnění/úrazu/či jiné vážné překážky, bude účastníkovi kurzu navrácena částka po odečtení skutečně vzniklých
nákladů, a to do maximální částky 80% ceny kurzu.
Pravidla kurzu.
Řídit se veškerými pokyny a nařízeními.
Manipulovat s potápěčskou výstrojí pouze po vyzvání.
Nikdy necvičit samostatně bez přesných předchozích instrukcí a to i v případě předchozích potápěčských znalostí a zkušeností.
Vždy zůstat s přiděleným partnerem.
Nikdy se neoddělovat od skupiny.
Cvičit během oficiálního tréninku a to pouze pod přímým dohledem instruktora.
Nepožívat alkoholické nápoje (vč. piva ) nebo léky před a během tréninku / lekcí.
Být zodpovědný za svoji bezpečnost i za bezpečnost druhých.
Brát ohled na ostatní.
Zacházej šetrně se svěřenou potápěčskou výstrojí, za její poškození či ztrátu jsi odpovědný.

B. Srozumění / souhlas
Prohlašuji, že jsem četl výše uvedené informace, všemu uvedenému rozumím a se všemi body souhlasím.
Jsem si vědom, že potápění v sobě skrývá určitá nebezpečí a jsem připraven veškerá rizika a odpovědnost související s mojí
potápěčskou činností plně nést.
Za zapůjčenou výstroj nesu plnou odpovědnost a její ztrátu či poškození nahradím v plné výši, a to do 14 dnů od data zjištění.
Výše uvedenou dohodu jsem četl a každá moje otázka byla k mojí plné spokojenosti zodpovězena. Jsem srozuměn s tím, že můj
instruktor mi může příslušnou kvalifikaci potvrdit a nechat vystavit průkaz pouze tehdy, budou-li moje potápěčské znalosti
a dovednosti odpovídat stanoveným požadavkům.

Jméno............................................................. Příjmení .................................................................... Věk ..........
Datum..............................................................Podpis*........................................................................................
* U osob mladších 18 let je nutný podpis rodičů či zákonných zástupců.

