
 

 Jelentkezési lap (téli rendszerű)   
 

Tanfolyam:               Open Water Diver 
 

Név:  

Szül. idő:    év    hónap    nap 

Irányítószám:         Város:                                   Utca, házszám:  

Telefon / Mobil:  

E-mail:  
 

Testméretek:      

Magasság:  cm   Testsúly:                       kg                      Lábméret: 
 

Elmélet helye, ideje:…………………………..  Nyíltvíz helye, ideje:…………………………………… 

Tanfolyam díja:  190 €                                  Regisztrációs díj:  45 € 

1. 2023………...…-n                   60 € FOGLALÓ összeg  (vagy forintban napi árfolyamon átszámolva) 

2. 2023…………...-n    60 € uszodai képzés (vagy forintban napi árfolyamon átszámolva) 

3. 2023………...…-n                   70 € nyílt vízi képzés (vagy forintban napi árfolyamon átszámolva)              

4. 2023………...…-n                   45 € nemzetközi regiszrációs díj (vagy forintban napi árfolyamon átszámolva)          

            Tankönyvet kapott:    IGEN / NEM 

                                                                       Orvosi igazolás 2022……………………..……..-n leadva. 
 

A jelentkezéskor a tanfolyamra befizetett 60 € foglalónak minősül, mely összeget nem áll módunkban 

visszafizetni, amennyiben a tanuló visszalép, vagy bármilyen okból nem jelenik meg az általa választott 

tanfolyamos dátumon.  

Dátumot módosítani egyszer lehetséges és legkésőbb a választott dátum előtt 14 nappal. Az ezen az időn belüli 

módosítás sajnos a fogaló elvesztését eredményezi, de lehetséges. 

A foglalóval kapcsolatos eljárást megértettem és elfogadom, a tanfolyam helyszínén fizetendő egyéb költségekkel 

tisztában vagyok.   
 

  .....................................................  

      Dátum, Hallgató aláírása 

 

Képzésre vonatkozó feltételek 

A tanfolyam vizes képzésével kapcsolatban tisztában vagyok azzal, hogy az csoportos oktatásra van kialakítva és 

teljesen átlagos, úszni tudó, a víztől nem félő emberekre van szabva. 

Tisztában vagyok azzal, hogy a tanfolyamon csak akkor vehetek részt, ha az orvosi igazolást előre leadtam.  

Amennyiben a gyakorlatok elsajátítása a tanuló számára gondot okoz és így nem tud a csoporttal együtt haladni, 

akkor is folytathatja a képzést a csoporton belül, de a tanfolyam nem tekinthető befejezettnek és így további 

oktatáson kell részt vennie egy előre egyzetett dátumon. Ennek költsége amennyiben egy nap elégséges, 65 €. 

Amennyiben a tanfolyam során úgy dönt a tanuló, hogy a tanfolyamot megszakítja és a továbbiakban nem folytatja, 

úgy a befizetett tanfolyam díj nem jár vissza, de a regisztrációs díj igen.  

Ha a megkezdett és megszakított tanfolyamot a tanuló egy későbbi dátumon szeretné folytatni és befejezni, úgy 1-1 

oktatási napra 65-65 € plusz díjat kell fizetnie, melyben ismét benne van a felszerelés és levegőtöltés ára is. 

Kijelentem, hogy tudok úszni és nem félek a víztől, továbbá tisztában vagyok azzal, hogy a tanfolyam során búvár 

felszerelésben számos alkalommal víz alá kell mennem a tanfolyam tematikája szerint.  
 

 ................................................. 

      Dátum, Hallgató aláírása 

 

Az „ADATKÉRŐ LAP ÉS ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ 

KEZELÉSÉHEZ” nyomtatványt elolvastam, az abban leírtakat elfogadtam és a jelentkezési lappal egyidejűleg mellékeltem.  

 
 ................................................. 

      Dátum, Hallgató aláírása 


