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Prosíme Vás, abyste si před podpisem vše pečlivě pročetl(a) a doplnil(a) prázdná místa. 
 
Tímto prohlášením Vás informujeme o nebezpečích potápění bez přístroje a s přístrojem. V prohlášení se dále 
stanoví podmínky, za kterých se zúčastníte potápěčského programu na vlastní nebezpečí. 
 
Váš podpis na tomto prohlášení je nutný jako doklad o tom, že jste prohlášení obdržel(a) a přečetl(a) si je. Je důležité, 
abyste si před podpisem přečetl(a) obsah tohoto prohlášení. Nerozumíte-li něčemu v prohlášení, prodiskutujte to 
prosím se svým instruktorem. Jste-li nezletilý(á), musí tento formulář podepsat i jeden z rodičů nebo opatrovník. 
 
VAROVÁNÍ 
 
Potápění bez přístroje i s přístrojem v sobě skrývá vrozená nebezpečí, jež mohou vést k vážnému zranění nebo smrti. 
 
Potápění se stlačeným vzduchem zahrnuje určitá vrozená nebezpečí – může dojít k dekompresnímu onemocnění, 
embolii nebo dalšímu poranění z přetlaku, která si vyžadují léčení v dekompresní komoře. Ponory na volné vodě, jež 
jsou nezbytné pro trénink a kvalifikaci, se mohou provádět v lokalitě, která je odlehlá buď časem nebo vzdáleností, 
případně obojím, od takovéto dekompresní komory. Potápění bez přístroje i s přístrojem je fyzicky náročná činnost a 
během tohoto potápěčského programu se budete muset namáhat. Potápěčské profesionály a zařízení, které tento 
program nabízí, musíte pravdivě a plně informovat o svém zdravotním stavu. 
 
AKCEPTOVÁNÍ RIZIKA 
 
Beru na vědomí a vyjadřuji souhlas s tím, že ani potápěčští profesionálové, kteří vedou tento program, 
______________________________, ani zařízení, které tento program organizuje, 
___________________________, ani PADI EMEA Ltd., ani PADI Americas, Inc., PADI Worldwide Corp. ani jejich 
pobočné či přidružené společnosti, ani žádný z jejich zaměstnanců, činitelů, agentů nebo právních zástupců 
nepřejímá žádnou odpovědnost za smrt, zranění či jinou ztrátu, kterou utrpím, do té míry, že vyplyne z mého vlastního 
jednání nebo z materiálu či stavu pod mou kontrolou, což se kvalifikuje jako moje vlastní spoluzavinění z nedbalosti. 
 
Při neexistenci jakékoli nedbalosti či jiného porušení povinností ze strany potápěčských profesionálů, kteří vedou 
tento program, ______________________________, zařízení, které tento program nabízí, 
_________________________________, PADI EMEA Ltd., PADI Americas, Inc., PADI Worldwide Corp. a všech 
stran uvedených výše, je moje účast v tomto potápěčském programu plně na mé vlastní nebezpečí. 
 
Potvrzuji, že jsem převzal(a) toto Prohlášení a před jeho podpisem jsem si přečetl(a) všechny jeho podmínky. 
 
 
 
___________________________________________________                      
Jméno účastníka (tiskacím písmem) 
 
 
___________________________________________________                     ____________________ 
Podpis účastníka         Datum (den/měsíc/rok) 
 
 
___________________________________________________                     ____________________ 
Podpis rodiče/opatrovníka (tam, kde se to vyžaduje)      Datum (den/měsíc/rok) 


