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Przeczytaj uważnie i wypełnij wszystkie luki przed podpisaniem dokumentu. 

Oświadczenie o braku stosunku pracy 
Rozumiem i zgadzam się z tym, iż Członkowie PADI („Członkowie”), w tym  ______________________________ (nazwa 
centrum/bazy nurkowej) i/lub poszczególni Instruktorzy lub Divemasterzy PADI związani z programem, w którym biorę 
udział mają licencje na wykorzystywanie różnych znaków handlowych PADI i prowadzenie szkoleń PADI, ale nie są 
przedstawicielami, pracownikami ani ajentami PADI EMEA Ltd., PADI Americas, Inc. ani ich korporacji macierzystych, 
zależnych czy afiliowanych („PADI”). Rozumiem także, iż centra nurkowe prowadzone przez Członków są niezależne i nie 
są własnością ani nie podlegają kierownictwu PADI. Oznacza to, że PADI ustanawia standardy dla programów nurkowych 
PADI, ale nie odpowiada za centra nurkowe prowadzone przez Członków oraz nie ma prawa do kontrolowania tych 
ośrodków oraz sposobu przeprowadzania programów PADI i nadzorowania nurków przez Członków lub pracowników 
centrum nurkowego.  

Oświadczenie dotyczące ryzyka i odpowiedzialności prawnej 
Niniejsze oświadczenie informuje cię o ryzyku związanym z udziałem w programie szkoleniowym PADI Freediver i 
Mermaid („programy”). Podpisanie tego oświadczenia oznacza, że bierzesz udział w programie na własne ryzyko. 

Twój podpis na niniejszym dokumencie jest wymagany jako dowód na to, że 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 niepełnoletni, to 
oświadczenie musi zostać podpisane również przez rodzica lub opiekuna. 

Ostrzeżenie 

Udział w programie szkoleniowym PADI Freediver i Mermaid wiąże się z ryzykiem, które może doprowadzić do 
poważnych urazów lub śmierci.  

Udział w programie szkoleniowym PADI Freediver i Mermaid wymaga dużej aktywności fizycznej i może być 
wyczerpujące. Konieczne jest, abyś zgodnie z prawdą i w pełni poinformował profesjonalistów nurkowych i placówkę 
oferującą ten program o swoim stanie zdrowia. 

Akceptacja ryzyka 
Rozumiem i wyrażam zgodę na to, że ani profesjonaliści nurkowi prowadzący program PADI Freediver i Mermaid, ani 
placówka, która oferuje niniejszy program ___________________________, PADI EMEA Ltd., PADI Americas Inc. 
organizacje stowarzyszone, ich pracownicy, urzędnicy, przedstawiciele czy pełnomocnicy nie ponoszą żadnej 
odpowiedzialności za śmierć, jakiekolwiek urazy lub 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.                                                                                                      

Jeśli nie doszło do zaniedbania lub naruszenia obowiązku opieki ze strony profesjonalistów nurkowych 
________________________________, placówki, która oferuje program PADI Freediver i Mermaid, PADI EMEA Ltd., 
PADI Americas, Inc. oraz wszystkich stron wymienionych powyżej, udział w programie PADI Freediver i Mermaid odbywa 
się całkowicie na moje własne ryzyko. 

POTWIERDZAM IŻ PRZECZYTAŁEM/-AM WSZYSTKIE WARUNKI OŚWIADCZENIA O BRAKU STOSUNKU PRACY ORAZ 
OŚWIADCZENIA  DOTYCZĄCEGO RYZYKA I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZED ICH PODPISANIEM. 

Imię i nazwisko uczestnika (DRUKOWANYMI LITERAMI) ____________________________________________      

Podpis uczestnika ____________________________________________     Data ______________ (dzień/miesiąc/rok) 

Podpis rodzica/opiekuna ________________________________________    Data _____________ (dzień/miesiąc/rok) 
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