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OŚWIADCZENIE CZŁONKA KLUBU SKSP BARAKUDA 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA NURKOWAŃ Z SKSP BARAKUDA - RODZICA LUB OPIEKUNA  
 

 Jako członek Stargardzkiego Klubu Sportów Podwodnych „BARAKUDA” zobowiązuję się do godnego 

reprezentowania stowarzyszenia, wspierania  działalności klubowej i przestrzegania  Statutu  SKSP Barakuda. 

 

 Oświadczam, że przed przystąpieniem i  podczas  nurkowania zorganizowanego przez SKSP Barakuda mając 

szczególnie na uwadze bezpieczeństwo własne jak i innych podczas nurkowania, zobowiązuję się : 

 

1. Przed przystąpieniem do nurkowania poinformować prowadzącego/kierownika nurkowania o wszelkich zmianach 

zdrowotnych, chorobach, lub innych dolegliwościach, które wykluczają uprawianie płetwonurkowania lub                           

w jakimkolwiek stopniu mogą wpłynąć na moje bezpieczeństwo nurkowania i innych uczestników.  

 

2. Nurkować, nie będąc pod wpływem alkoholu, środków odurzających i substancji psychoaktywnych, a także nie 

nurkować w sytuacji powstania  następstw dysfunkcji i obciążenia organizmu będących skutkiem spożycia/zażycia 

alkoholu, środków odurzających oraz substancji psychoaktywnych. 

 

3. Podporządkować się wszystkim uzgodnieniom, planom nurkowania, przekazanym i ustalonym przed nurkowaniem 

podczas odprawy. Odstąpienie od uzgodnień i planów nurkowania w trakcie nurkowania może nastąpić wyłącznie               

w przypadku narażania życia lub zdrowia osób nurkujących. 

 

4. Podporządkować się poleceniom prowadzącego/kierownika nurkowanie, chyba że wykonanie polecenia 

skutkowałoby narażeniem życia lub zdrowia. 

 

5. Nurkować w sprzęcie sprawnym technicznie, a elementy wyposażenia, wymagające okresowych przeglądów 

technicznych, homologacji lub certyfikacji poddawać przeglądom i innym wymaganym zabiegom technicznym zgodnie 

z obowiązującymi normami PN-EN. 

 

6. Niezwłocznie zgłaszać prowadzącemu/kierownikowi nurkowania, a także partnerowi nurkowania wszelkie awarie 

wyposażenia indywidualnego płetwonurka. 

 

7. Nurkować zgodnie z posiadanymi uprawnieniami nurkowymi oraz przestrzegania aktualnie obowiązujących 

przepisów prawa regulujących organizowanie i uprawianie płetwonurkowania przez obywateli polskich na terenie RP            

i poza nim, oraz obywateli innych państw na terenie RP.  

 

8. A także, mam świadomość, że moje działanie lub zaniechanie działania, będące naruszeniem dobrej praktyki 

nurkowej i zasad bezpiecznego nurkowania skutkujące co najmniej narażeniem partnera nurkowania na bezpośrednie 

niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a także nie udzielenie pomocy partnerowi 

nurkowania znajdującemu  się w położeniu grożącym  bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego 

uszczerbku na zdrowiu, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie, o  odpowiedzialności  karnej wynikającej z przepisów 

Kodeksu Karnego. 

 

9. A także, mam świadomość, że moje działanie lub zaniechanie działania, będące naruszeniem dobrej praktyki 

nurkowej i zasad bezpiecznego nurkowania skutkujące, śmiercią, ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, trwałym 

kalectwem, rozstrojem zdrowia lub naruszeniem czynności narządu ciała partnera nurkowania lub pozostałych 

uczestników nurkowania, a także powstanie szkody materialnej w mieniu osób trzecich podczas nurkowania                         

o odpowiedzialności z tytułu powstania żądania zadośćuczynienia lub  żądania odszkodowania w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Cywilnego. 

 

10. A także, mam świadomość,  że SKSP Barakuda pomimo organizowania i prowadzenia nurkowania nie ponosi 

odpowiedzialności za zachowanie uczestnika nurkowania skutkujące zaistnieniem zdarzenia wymienionym i nie 

wymienionym w punkcie 8 i 9, chyba że zdarzenie będące podstawą roszczeń wobec  klubu jest wynikiem 

niewłaściwego zorganizowania i prowadzenia nurkowania. 

 

11. A także, mam świadomość, że każdy uprawiający płetwonurkowanie  powinien  mieć indywidualne ubezpieczenie 

od następstw nieszczęśliwych wypadków zgodne z zakresem i formą uprawianych sportów ekstremalnych. 
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