
Regulamin Rejestracji i Zgłoszenia na Kursy Nurkowania 

 

I. Definicje 

1. Kursy nurkowania podstawowe, zaawansowane, specjalistyczne i profesjonalne, w skrócie 

zwane Kursem – to szkolenia nurkowania rekreacyjnego 

2. Kurs może odbyć się w formie wykładu teoretycznego, zajęć praktycznych na wodach 

zamkniętych lub w formie nurkowania szkoleniowego na wodach otwartych 

3. Organizatorem Kursu jest Centrum Nurkowe Aquanaut Diving – Patrycja Mielimąka,  

NIP: 639-198-33-39 REGON: 380235964 z siedzibą we Wrocławiu 53-030, ul. Przyjaźni 4A/17 

4. Aquanaut Diving jest właścicielem serwisu internetowego działającego pod adresem 

www.aquanaut.pl – w skrócie zwanego Stoną 

 

II. Uczestnicy 

1. Uczestnikiem kursu może zostać każda osoba, która spełnia wymogi formalne uczestnictwa 

oraz wyrazi drogą e-mailową, telefoniczną, za pomocą formularza zgłoszeniowego na Stronie 

lub w inny, przyjęty zwyczajowo, sposób chęć uczestniczenia w kursie nurkowania 

2. Uczestnik, zgłaszając się na kurs, akceptuje zasady określone w niniejszym regulaminie. 

3. Uczestnik winien podać dane niezbędne do wystawienia faktury 

oraz certyfikatu/zaświadczenia. 

 

III. Obowiązki organizatora kursu 

1. Aquanaut dba o bezpieczeństwo w miejscu odbywania się kursu, zgodnie z odpowiednimi 

przepisami prawa. 

2. Aquanaut zapewnia przebieg kursu zgodny ze standardami PADI. 

3. Instruktor prowadzący kurs zgłasza do PADI uczestników w celach certyfikacji Uczestników po 

pozytywnym zaliczeniu wszystkich wymogów danego kursu. 

 

IV. Formy płatności 

1. Gotówka – płatna na pierwszych zajęciach w ramach kursu 

2. Wpłata na konto – przelew bankowy na konto Aquanaut: 47 1050 1575 1000 0097 0088 3151 

3. Płatności elektroniczne realizowane za pomocą serwisu przelewy24.pl 

4. Karty kredytowe – rozliczenie transakcji przeprowadzane za pośrednictwem serwisu 

przelewy24.pl 

5. Aquanaut zastrzega sobie prawo do ograniczenia jak i udostępnienia innych form płatności 

na podstawie indywidualnych ustaleń  

 

V. Kursy 

1. Szkolenia nurkowe odbywają się w terminach i miejscach uzgodnionych wcześniej z 

Kursantami 

2. Kursy prowadzone są przez instruktorów PADI o odpowiednich kwalifikacjach i 

kompetencjach 

3. Aquanaut zapewnia sobie możliwość zmiany daty kursu i/lub miejsca kursu. W takiej sytuacji 

wszyscy uczestnicy kursu zostaną o tym poinformowani drogą e-mailową lub telefoniczną. W 

przypadku takiej zmiany Uczestnicy mają prawo wycofać się z udziału w kursie, a Aquanaut 

zobowiązuje się do zwrotu 100% wpłaconej kwoty. 

4. W przypadku, gdy kurs zostanie odwołany z przyczyn niezależnych, Aquanaut zobowiązuje się 

do przeprowadzenia kursu w nowym terminie, bez pobierania żadnych dodatkowych opłat.  



 

VI. Reklamacje i Zwroty 

1. Uczestnicy mają prawo do reklamacji związanych m.in. z poziomem kształcenia i 

niedociągnięciami organizacyjnymi. Reklamacje powinny być składane droga e-mailową lub 

pocztą na adres Aquanaut. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich 

otrzymania. 

2. Uczestnicy kursów mogą przesyłać drogą e-mailową recenzje kursu, opinie, zarówno 

pozytywne jak również krytyczne, a także propozycje usprawnień organizacyjnych itp. 

Wszystkie tego typu sugestie zostaną rozpatrzone przez Organizatora ze szczególną 

starannością. 

3. Kursant może w terminie 14 dni odstąpić od uczestnictwa w szkoleniu bez podawania 

przyczyny zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 

827 ze zm.). 

4. Bieg terminu rozpoczyna się od chwili zgłoszenia na kurs. 

5. Po odstąpieniu od uczestnictwa w kursie Uczestnik dostanie zwrot wpłaconych środków poza 

kosztami już poniesionymi przez Aquanaut (materiały szkoleniowe, odbyte zajęcia basenowe, 

nurkowania na wodach otwartych). 

 

VII. Ochrona Danych Osobowych 

1. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 29 

października 1997 roku, Nr 133, poz. 833.), Aquanaut nie przekazuje, nie sprzedaje i nie 

użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom za 

wyjątkiem PADI. Dane osobowe podane przez uczestnika będą jednak przetwarzane przez 

Aquanaut w celach weryfikacji wymogów kursu, przeprowadzenia szkolenia, certyfikacji PADI 

oraz w celach komunikacji pomiędzy Instruktorem a Uczestnikiem. 

2. W powyższym zakresie Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w kursie wyrażają zgodę 

na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Aquanaut w celu przeprowadzenia kursu. 

3. W celu wypełnienia wniosku certyfikacyjnego na odpowiednim formularzu należy podać 

następujące dane: imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, płeć oraz swoje 

zdjęcie. Uczestnik może podać te dane Instruktorowi i tym samym wyrazić zgodę na 

wypełnienie wniosku lub wpisać je samodzielnie.  

 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 21.05.2018 

2. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, a w 

szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz 

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22z 2000 r. 

poz. 271) i Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie 

Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176). 

3. Firma Aquanaut Diving, Organizator kursów nurkowania, pragnie zapewnić uczestnikom 

najwyższy poziom merytoryczny i organizacyjny kursów, stąd kwestie nieuregulowane w 

niniejszym regulaminie będą rozpatrywane w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem oraz 

zwyczajowymi rozwiązaniami, przede wszystkim, korzystnymi dla Kursantów. 

4. Wszystkie bieżące informacje o kursach, w tym lista kursów wraz z programami oraz 

wymaganiami wstępnymi, znajdują się na stronie internetowej Aquanaut Diving: 

www.aquanaut.pl 

 

 


