
 

 Jelentkezési lap (nyári rendszerű)   
 

KÉRLEK, CSAK AKKOR JELENTKEZZ A BÚVÁRTANFOLYAMRA, HA BIZTOS VAGY ABBAN, HOGY 

BÚVÁR SZERETNÉL LENNI, HA AZ ÁLTALAD VÁLASZTOTT DÁTUMON BIZTOSAN MEG TUDSZ 

JELENNI ÉS EGÉSZEN BIZTOSAN NEM FÉLSZ VÍZTŐL! 
 

Tanfolyam:               Open Water Diver 
 

Név:  

Szül. idő:    év    hónap               nap 

Irányítószám:         Város:                                   Utca, házszám:  

Telefon / Mobil:  

E-mail:  
 

Testméretek:      

Magasság:  cm   Testsúly:                       kg                      Lábméret: 
 

Tanuló által választott tanfolyam időpont: ……………………………………………………… 

 Tanfolyam díja:   190 €                             Nemzetközi regisztrációs díj: 45 € 

1. 2023………...…-n                   70 € FOGLALÓ összeg (vagy forintban napi árfolyamon átszámolva)   

2. 2023………...…-n                   120 € a képzés dátumán (vagy forintban napi árfolyamon átszámolva)   

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

 

Tankönyvet kapott:     IGEN / NEM  
.  

 Egészségügyi felelősség vállalási nyilatkozat  …………………………………………..-n leadva. 
 

A jelentkezésemkor én választottam a fenti tanfolyamos dátumot és az általam befizetett 70 € foglalót erre a tanfolyamos 

dátumra fizetem. Tisztában vagyok azzal, hogy az összeget nem fogom visszakapni, amennyiben visszalépek, vagy bármilyen 

okból nem tudok megjelenni ezen az általam választott tanfolyamos dátumon (Az egyetlen kivétel a kórházi zárójelentés 

bemutatása, mely igazolja, hogy képtelen vagy részt venni a tanfolyamon). 

Tisztában vagyok vele, hogy az általam választott dátumot EGYSZER tudom módosítani, de LEGKÉSŐBB 14 nappal az 

aktuális dátum előtt. Ezt követően bármilyen módosítás sajnos a fogaló elvesztését eredményezi. 
 

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

      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. 

Amennyiben a gyakorlatok elsajátítása számomra gondot okoz és így nem tudok a csoporttal együtt haladni, nem folytathatom 

a képzést ezen a tanfolyamon és a képzésre befizetett pénz nem jár vissza számomra. Azonban lehetőségem van egy későbbi, 

előre egyeztetett dátumon folytatni a képzést, amnennyiben ennek a 100 €-s plusz költségét vállalom.  

A tanfolyam közben bármikor dönthetek úgy, hogy a tanfolyamot megszakítom és nem folytatom és tisztában vagyok azzal, 

hogy ebben az esetben a befizetett tanfolyam díj nem jár vissza számomra.  

Tisztában vagyok azzal, hogy a tanfolyamon csak akkor vehetek részt, ha egészségügyileg erre alkalmas vagyok és ezt 

igazoltam az egészségügyi nyilatkozat kitöltésével. 

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 


