Sukelluskoulu Aalto | PADI s-24620
Sukunimi:_________________ Etunimi:_____________ Syntymäaika:________________
Sähköposti:________________ Luokitus:____________Sukellusten määrä:___________
Viimeisin sukellus (pvm):____________ Sukellusvakuutus numero: ___________________
Kouluttaja/ sukellusopas/ sukellustoiminnasta vastaava: ____________________________

MINÄ, (tekstaa nimi) ________________________________________________________
Vakuutan, että olen luokitettu sukeltaja tai sukelluskouluttajan valvonnassa oleva sukellusoppilas ja ymmärrän täysin,
että sukeltamiseen liittyvät vaarat, mukaan lukien vaarat liittyen sukelluskohteisiin tehtäviin venematkoihin, voivat johtaa
vakavaan vammaan tai kuolemaan ja, että loukkaantuminen voi vaatia hoitoa painekammiossa, joka voi sijaita kaukana
sukelluskohteesta. Allekirjoittamalla tämän vastuuvapautuksen vakuutan, että olen täysin tietoinen ja ymmärrän
edellämainitut, ja kaikki muut riskit liittyen tällaiseen toimintaan, ollen kyseessä virkistyssukellus tai osa sukelluskurssia.
Ymmärrän ja hyväksyn, etteivät Sukelluskoulu Aallon sukellusammatilaiset, eivätkä sen omistajat, johtajat, työntekijät,
yhteistyökumppanit, ole vastuussa tai velvollisia millään tavalla loukkaantumisestani, kuolemastani tai muista
vahingoista, johtuen osallistumisestani edellämainittuun toimintaan tai seurauksena asianomaisen laiminlyönnistä.
Ymmärrän, että vapaa- ja laitesukellus ovat fyysisesti rasittavia lajeja, että rasitan itseäni suorituksen aikana ja jos
loukkaannun sydänkohtauksen, paniikin, hyperventilaatioinnin, hukkumisen tai muun syyn johdosta, olen ymmärtänyt
täysin loukkaantumisen riskin ja en voi pitää Sukelluskoulu Aallon osapuolia vastuullisina. Vakuutan, että minulla ei ole
minkäänlaista sairautta tai tautia eikä mitään lääketieteellistä syytä, joka estäisi sukeltamisen (sukellettaessa paineilmalla
tai rikastetulla ilmalla). Lisäksi ei tietääkseni ole mitään lääketieteellistä syytä, jonka takia sukeltaminen voisi vaikuttaa
terveyteeni. Vakuutan, että olen hyvässä kunnossa sukeltamaan.
Lupaan, että tarkistan vuokravarusteiden toiminnan ja hyvän kunnon, sekä toimivuuden ennen sukellusta. Tutkin
varusteet varmistuakseni, että niissä ei ole vikoja. Tarkistan myös kaasun laadun ja -määrän kaikista vuokraamistani
säiliöistä. Ymmärrän ja hyväksyn, että Sukelluskoulu Aalto, sen työntekijät, omistajat, virkamiehet ja toimihenkilöt eivät
ole vastuussa tai vastuullisia millääntavalla minkäänlaisesta loukkaantumisesta, kuolemasta tai muista vahingoista, jotka
voivat johtua vuokratuista varusteista, varusteiden käytöstä, varusteiden tuoteviasta tai minkään osapuolen
laiminlyönnistä.
Olen vastuullinen korvaamaan Sukelluskoulu Aallolle kadottamani tai rikkomani varusteet tämän hetkisen
jälleenhankintahinnan arvon mukaisesti. Palautan varusteet puhtaina.
Hyväksyn noudattavani tarkasti sukelluskouluttajan tai sukellusoppaani antamia ohjeita. Muutoin sukelluskurssini tai
sukellukseni voidaan joutua keskeyttämään ilman oikeutta veloituksen hyvitykseen. Totean lisäksi, että olen täysi-ikäinen
ja laillisesti pätevä allekirjoittamaan tämän vastuunvapautuksen, tai että minulla on huoltajan allekirjoitus oman
allekirjoitukseni lisäksi tässä lomakkeessa.

Allekirjoittamalla tämän lomakkeen vakuutan, että antamani tiedot ovat paikkansapitävät.

Osallistujan allekirjoitus:_______________________ Päiväys/ paikka:__________________
Huoltajan Allekirjoitus:________________________ Päiväys/ paikka:__________________
(Alle 18-vuotiaalta huoltajan allekirjoitus)

