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لطفاً متن ذیل را قبل از امضاء با دقت بخوانید چرا که امضاء شما ذیل آن به منزله اطالع و آگاهی کامل شما از
مندرجات آن و رضایت و برائت تیم آموزشی غواصی میباشد؛
اینجانب  ..............................................تائید و گواهی مینمایم که با کلیه اصول و اطالعات الزم جهت غواصی من جمله
لباس و تجهیزات غواصی و وسایل و تجهیزات تنفس زیر آب آشنایی کامل داشته و از خطرات احتمالی غواصی با
هوای متراکم ،مانند تهوع ،حمله قلبی ،دستپاچگی تنددمی ،بسته شدن رگ ها یا جراحات هایپرباریک اطالع دارم
و با علم به اینکه سفرهای غواصی در آبهای باز نیازمند آموزش و اخذ گواهینامه میباشد و علیرغم آگاهی از عدم
وجود اتاق فشار در مجاورت محل غواصی و پذیرش خطرات احتمالی آن با علم و آگاهی کامل شخصاً و داوطلبانه
این رشته را انتخاب نمودم لذا با پذیرش کلیه خطرات احتمالی (اعم از پیش بینی شده یا پیش بینی نشده) این
رشته ورزشی صراحتاً اقرار مینمایم چنانچه به هر طریقی در نتیجه کالسهای غواصی یا در نتیجه قصور یا تقصیر
شخصیام در کالسها صدمه ،آسیب یا نقصانی برایم ایجاد شود مسئولیت آن تمام و کمال بر عهده خودم بوده و با
امضاء این برائت نامه آگاهانه حق طرح هرگونه دعوی حقوقی و کیفری آتی در این خصوص را از خود سلب و ساقط
مینمایم.
مضافاً اقرار و گواهی مینمایم که در سن قانونی میباشم و قانوناً صالحیت امضای این رضایتنامه را داشته و یا اینکه
از والدین ،ولی یا قیم قانونیام رضایت نامهای ارائه نمایم.
همچنین تعهد مینمایم کلیه خسارات احتمالی وارده به وسایل و تجهیزات موجود در کلوب را چنانچه بر اثر قصور
یا تقصیر اینجانب باشد جبران و پرداخت نمایم.
در پایان متعهد میگردم تا چنانچه بعد از آموزشهای تئوری و پوشیدن تجهیزات از شرکت در برنامه غواصی
انصراف دهم کلیه هزینههای غواصی را پرداخت نمایم.
محل امضاء

