
 

Jelentkezési lap 
 

Tanfolyam:        ADVANCED OPEN WATER DIVER 

 

Név:  

Szül. idő:    év    hónap    nap 

Irányítószám:         Város:                                             Utca, házszám:  

Telefon / Mobil:  

E-mail:  

 

Előképzettség 

Alap búvártanfolyam ideje:    Okt. szerv:        Igazolvány száma: 

Oktató neve:       Merülésszám:    

 

Testméretek:     Felszerelések: Kérjük jelöld X-el amire szükséged van! 

Magasság:  cm   Búvárruha:   Maszk/Légzőcső:  

Testsúly:  kg   Mellény:   Uszony: 

Lábméret:     Csizma:   Légzőautomata: 

 

Tanuló által választott tafolyam időpontja:……………………………………………. 

Tanfolyam díja:  100 €                                  Regisztrációs díj:  45 € 

1. 2023…………………-n          50 € foglaló összeg (vagy forintban napi árfolyamon átszámolva) 

2. 2023…………………-n          50 € tanfolyam díj (vagy forintban napi árfolyamon átszámolva)          

3. 2023…………………-n          45 € nemzetközi regiszrációs díj (vagy forintban napi árfolyamon átszámolva) 

        Tankönyvet kapott:      IGEN / NEM   
 

Orvosi igazolás 2 évnél frissebbb: ...................                             …………………………..-n leadva. 
 

A jelentkezéskor a tanuló választ dátumot és a tanfolyamra befizetett 50 € foglalónak minősül a választott dátumra, 

mely összeget nem áll módunkban visszafizetni, amennyiben a tanuló visszalép, vagy nem jelenik meg az általa 

választott tanfolyamos dátumon.  

Kivétel: A tanuló minimálisan 10 munkanappal az aktuális dátum előtt, összesen egy alkalommal módosíthat a 

dátumon, de kizárólag csak az adott évre vonakozóan. Bármely más esetben a foglaló összege nem jár vissza.  

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

tisztában vagyok.  

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

         Dátum, Hallgató aláírása 
 

A tanfolyam vizes képzésével kapcsolatban tisztában vagyok azzal, hogy a tanfolyam csoportos oktatásra, 

alapvégzettséggel, illetve valós alap búvár tudással rendelkező búvárokra van kialakítva. 

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

befizetett tanfolyam díj nem jár vissza. 

Amennyiben a megszakított tanfolyamot a tanuló egy későbbi dátumon szeretné folytatni és befejezni, úgy 50 € 

plusz díjat kell fizetnie ezért.  

Kijelentem, hogy OWD végzettséggel rendelkezem, továbbá tisztában vagyok azzal, hogy a tanfolyam során 

búvár felszerelésben számos alkalommal víz alá kell mennem a tanfolyam tematikája szerint, mely merülések 

fárasztóak és megterhelőek. 

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

     Dátum, Hallgató aláírása 
 

Az „ADATKÉRŐ LAP ÉS ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK 

HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ” nyomtatványt elolvastam, az abban leírtakat elfogadom 

és a jelentkezési lappal egyidejüleg mellékeltem.  

 

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

      Dátum, Hallgató aláírása 


