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WYPO˚YCZENIE SPRZ¢TU
ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOÂCI
PRAWNEJ ORAZ PRZEJ¢CIE RYZYKA

Imi´ i nazwisko_____________________________

Adres____________________________________

_________________________________________

Telefon domowy ___________________________

Telefon do pracy____________________________

E-mail ____________________________________

Adres pobytu_______________________________

Data wypo˝yczenia__________Data zwrotu planowana___________

Zwrot___________ Osoba odbierajàca (przyjmujàca)_____________

Numer_________________________________ Stan ____________

Numer karty kredytowej                 Wa˝na do              ______________

_________________   _____________________

Podpis _________________________________________________

ILOÂå NAZWA
NUMER

SERYJNY
ROZMIAR

CENA
(op∏ata

dzienna)
KWOTA ILOÂå NAZWA

NUMER
SERYJNY

ROZMIAR
CENA

(op∏ata
dzienna)

KWOTA

Butla (butle) Maska

Automat Fajka

Manometr (SPG) P∏etwy

Konsola Buty

Komputer R´kawiczki

Jacket Pas balastowy

 Skafander typu overall  O∏ów    kg

Docieplacz Latarka    

Spodnie Aparat foto

Long john Inne

Kaptur

RAZEM           +VAT         BRUTTO           

ILOÂå DNI KWOTA ZA DZIE¡ RAZEM WATROÂå
DEPOZYT DO ZWROTU                  

         KARTA KREDYTOWA           GOTÓWKA

Aktualny tel.(_____)________________________

Poziom wyszkolenia _________________________

Certyfikat#___________________Organizacja_________________

Data______________ Data ostatniego nurkowania______________

PRODUCT NO. 10087 (2/03) Version 2.0pdf                                                                                                                                                                              © International PADI, Inc. 2003 

kontynuacja na odwrocie

Sprz´t przygotowany przez ___________________________________
(centrum nurkowe/oÊrodek)



(Centrum Nurkowe/OÊrodek)
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NINIEJSZE POROZUMIENIE jest zawarte pomi´dzy _________________________________________________________ 

a, __________________________________, zwanym dalej WYPO˚YCZAJÑCYM i dotyczy wypo˝yczenia sprz´tu nurkowego.

POROZUMIENIE to zwalnia WYPO˚YCZAJÑCEGO ze wszelkich roszczeƒ za obra˝enia lub Êmierç wynikłe z wypo˝yczenia 
i/lub u˝ycia tego sprz´tu. WYPO˚YCZAJÑCY wyraênie przejmuje na siebie całe ryzyko zwiàzane z nurkowaniem a powiàzane 
w jakichkolwiek sposób z wypo˝yczeniem i/lub u˝yciem tego sprz´tu.

WYPO˚YCZAJÑCY niniejszym potwierdza odbiór sprz´tu wymienionego w poni˝szym formularzu i, w przypadku gdy jakiÊ 
element b´dzie u˝ywany w celach nurkowych, potwierdza, ˝e jest certyfikowanym nurkiem lub jest na szkoleniu/programie
nurkowym pod nadzorem certyfikowanego instruktora.

WYPO˚YCZAJÑCY potwierdza równie˝, ˝e sprz´t znajduje si´ w dobrym stanie i ˝e sprawdził on sprz´t by upewniç si´, ˝e jest 
wolny od wszelkich uszkodzeƒ, włàczajàc w to równie˝ sprawdzenie iloÊci oraz jakoÊci powietrza w butli nurkowej.

WYPO˚YCZAJÑCY ponadto rozumie, ̋ e____________________________________________oraz jego pracownicy, właÊciciele, 

przedstawiciele i agenci (zwani dalej Osobami Zwolnionymi z OdpowiedzialnoÊci) nie mogà byç uznani winnymi lub odpo-
wiedzialnymi za uraz lub Êmierç czy inne szkody wobec mnie lub mojej rodziny, majàtku, spadkobierców lub przedstawicieli, 
wynikłe z wypo˝yczenia tego sprz´tu lub jako rezultat defektu sprz´tu lub zaniedbania czynnego lub biernego Osób Zwolnionych 
z OdpowiedzialnoÊci.

WYPO˚YCZAJÑCY zgadza si´ zwróciç pieniàdze ____________________________________________za zgubienie lub

zniszczenie cz´Êci czy ca∏ego wypo˝yczonego sprz´tu w jego aktualnej odtworzeniowej wartoÊci oraz zap∏aciç za zniszczenia 
powsta∏e podczas transportu wypo˝yczonego sprz´tu.

WYPO˚YCZAJÑCY wyra˝a zgod´ zwróciç sprz´t w czystym stanie i zap∏aciç op∏at´ za czyszczenie sprz´tu je˝eli zostanie 
zwrócony brudny.

Rozumiem, ̋ e warunki zawarte w niniejszym zwolnieniu sà umowne. Powy˝szy dokument podpisuj´ z w∏asnej nieprzymuszonej 
woli i zgodnie z wiedzà jakà posiadam, niniejszym zgadzam si´ odstàpiç od roszczeƒ prawnych.

Ponadto jestem Êwiadomy, ˝e je˝eli jakikolwiek warunek powy˝szej umowy nie b´dzie mia∏ zastosowania lub b´dzie niewa˝ny 
mo˝e byç usuni´ty z powy˝szej umowy. Pozosta∏a cz´Êç umowy b´dzie obowiàzujàca tak jak gdyby warunek ten nigdy nie by∏ 
w niej zawarty.

JA, ___________________________________________________ POPRZEZ TEN DOKUMENT ZGADZAM SI¢ NA 

ZWOLNIENIE OD ODPOWIEDZIALNOÂCI FIRM¢, PRZEZ KTÓRÑ OTRZYMAŁEM SPRZ¢T ________________________

ORAZ INTERNATIONAL PADI, INC., I WSZYSTKIE WYMIENIONE POWY˚EJ POWIÑZANE JEDNOSTKI OD JAKIEJKOLWIEK 
ODPOWIEDZIALNOÂCI ZA JAKIKOLWIEK USZCZERBEK NA ZDROWIU, STRATY MATERIALNE ALBO CZYMKOLWIEK 
SPOWODOWANÑ ÂMIERå, WŁÑCZAJÑC W TO, ALE NIE OGRANICZAJÑC TYLKO DO OBRA˚E¡ I STRAT WYNIKŁYCH 
Z ZANIEDBANIA CZYNNEGO LUB BIERNEGO OSÓB ZWOLNIONYCH Z ODPOWIEDZIALNOÂCI.

UPOWA˚NIAM ____________________________________________ DO POBRANIA Z MOJEJ KARTY KREDYTOWEJ 

KWOTY ZA WYPO˚YCZNIE SPRZ¢TU, ZA KA˚DY DZIE¡ ZW¸OKI DO MOMENTU ZWROTU.

(Centrum Nurkowe/OÊrodel)

(Wypo˝yczajàcy)

WYPO˚YCZENIE SPRZ¢TU ZWOLNIENIE 
Z ODPOWIEDZIALNOÂCI PRAWNEJ ORAZ PRZEJ¢CIE RYZYKA

(Centrum Nurkowe/OÊrodek)

(Centrum Nurkowe/OÊrodek)

________________________________________________________________        ____________________________

________________________________________________________________        ____________________________

podpis uczestnika

podpis rodzica lub opiekuna (jeÊli wymagany)

Data (Dzieƒ/Miesiàc/Rok)

Data (Dzieƒ/Miesiàc/Rok)

Imi´ i nazwisko wypo˝yczajàcego sprz´t

nazwa firmy
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