
REGULAMIN OFERTY DNIÓWKA OWD  
 

CO TO? 

DNIÓWKA OWD ma na celu wspieranie centrów nurkowych i indywidualnych instruktorów organizacji 
PADI, SSI, CMAS, SDI-TDI, IDF, NAUI, GUE, IANTD, IDA oraz ewentualnie innych organizacji, z którymi 
współpracuje Deepspot ('Organizacje Nurkowe') w szkoleniu nowych nurków, tj. rozpoczynających 
kurs Open Water Diver, Scuba Diver, Indoor, P1 KDP CMS, Open Water Scuba Diver, Scuba Diver, 
Adaptive Scuba Diver (Nurkowanie Osób Niepełnosprawnych), Experienced Scuba Diver (głównie 
służby) lub innego kursu, będącego odpowiednikiem powyższych kursów w danej Organizacji Nurkowej 
(dalej "Kursy"). Warunki sezonowej oferty zostały wypracowane w ramach współpracy Deepspot z 
Organizacjami Nurkowymi.  

Jesteś przedstawicielem organizacji szkoleniowej, która do tej pory nie współpracuje z Deepspot i 
chcesz nawiązać analogiczna współpracę? Skontaktuj się z: agnieszka.warakomska@deespot.com  

DLA KOGO? 

Oferta przeznaczona jest dla centrów nurkowych lub instruktorów indywidualnych rozpoczynających 
lub kontynuujących z kursantami Kurs w jednej z Organizacji Nurkowych. 

CO OBEJMUJE OFERTA? 

Założeniem oferty jest możliwość wykupu wejściówki na cały dzień w Deepspot ('Dniówka OWD'), 
nieograniczonej czasowo w ramach wybranego dnia, od poniedziałku do czwartku włącznie (z 
wyłączeniem dni wolnych od pracy). Przy planowaniu terminu skorzystania z Dniówki OWD należy 
wziąć pod uwagę, iż w środy w godzinach 20.00 - 22.00 z Deepspot mogą korzystać wyłącznie 
freediverzy. 

Dniówka OWD to bilet wstępu, który może wykupić jedynie instruktor dla swojego kursanta, który 
rozpoczyna lub kontynuuje Kurs w Organizacji Nurkowej.  

Koszt Dniówki OWD – 350zł brutto. 

Koszt wejścia instruktora na szkolenie z uczestnikiem Kursu – 0zł (objęty ceną Dniówki OWD dla 
kursanta). 

W ramach oferty Dniówka OWD instruktor może również dla potrzeb realizacji Kursu korzystać z 
pomocy DiveMastera; koszt Dniówki OWD dla DiveMastera jest w takiej sytuacji analogiczny jak dla 
kursanta i wynosi 350 zł. brutto.  

 

ZASADY KORZYSTANIA Z OFERTY: 

Dniówka OWD upoważnia 1 osobę (uczestnika Kursu) do korzystania z infrastruktury Deepspot (pod 
opieką instruktora) od poniedziałku do czwartku, przez jeden dzień, bez ograniczeń czasowych tj. od 
momentu otwarcia obiektu do jego zamknięcia (zgodnie z godzinami otwarcia obiektu podanymi na 
stronie internetowej), przy czym ze względów organizacyjnych termin rozpoczęcia korzystania  
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z Dniówki OWD powinien zostać uprzednio uzgodniony z Deepspot drogą elektroniczną (adres: 
anna.lewinska@deepspot.com). 

Dniówka OWD upoważnia jedną osobę, na którą została wykupiona Dniówka OWD, do wykorzystania 
3 butli z powietrzem o pojemności 12l, z zachowaniem zasady bezpieczeństwa pozostawienia po 
nurkowaniu minimum 50 barów w butli.  

Instruktor wykupujący Dniówkę OWD dla swoich kursantów również może wykorzystać w czasie 
jednego szkolenia 3 butle z powietrzem o pojemności 12l z zachowaniem ww. zasady bezpieczeństwa.  

W trakcie Kursu instruktor jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich zasad, w tym ograniczeń, 
nałożonych przez odpowiednią Organizację Nurkową, zgodnie z programem której prowadzi szkolenie. 
Niezależnie od powyższych wymogów, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa Deepspot, 1 instruktor 
może prowadzić zajęcia dla maksymalnie 4 kursantów w tym samym czasie.  

Wykup większej ilości Dniówek OWD i prowadzenie kolejnego Kursu tego samego dnia upoważnia 
instruktora do wykorzystania kolejnych 3 butli z powietrzem. 

W przypadku naruszenia przez instruktora zasad oferty, w szczególności umożliwienia zanurkowania w 
ramach Dniówki OWD osobie nie będącej kursantem jednego z Kursów przewidzianych w Regulaminie, 
instruktor będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Deepspot kwoty odpowiadającej cenie vouchera na 
takie nurkowanie - dla instruktora i każdej z osób nie będącej kursantem - według aktualnych cen 
detalicznych dla klientów, podanych na stronie www.deepspot.com.  

Oferta zakłada, że instruktorzy i kursanci nie mają obowiązku schodzenia z płyty między nurkowaniami, 
mogą też nieodpłatnie korzystać z salek szkoleniowych w miarę ich dostępności (rezerwacje salek 
przyjmowane są drogą mailową u opiekuna – ważna kolejność zgłoszeń!) 

 

JAK SKORZYSTAĆ Z OFERTY? 

1. Wyślij do swojego opiekuna w Deepspot, Anny Lewińskiej (anna.lewinska@deepspot.com) 
maila w którym prześlesz:  
 

a. Termin szkolenia, które chcesz przeprowadzić (data oraz godzina rozpoczęcia 

wykorzystania Dniówki OWD wymagają akceptacji Deepspot) 

b. Liczbę osób, które chcesz szkolić w danym dniu (maksimum 4 osoby na szkolenie) 

c. Dane tych osób: 

i. Jeśli szkolisz w ramach SSI wystarczy nam numery MID kursantów; 

ii. Jeśli szkolisz w ramach CMAS: 

• zgłoś mailem do biura KDP CMAS chęć uczestnictwa w promocji, 
podając listę kursantów uczestniczących w zajęciach na stopień P1 
oraz termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia Kursu; 

• po weryfikacji uprawnień instruktorskich, biuro KDP CMAS prześle 
odpowiednią informację do Deepspot; 

iii. Jeśli szkolisz w ramach innych Organizacji Nurkowych potrzebujemy imienia i 
nazwiska osób szkolonych oraz ich dat urodzenia lub kodu z materiałów 
cyfrowych; 

mailto:anna.lewinska@deepspot.com
http://www.deepspot.com/
mailto:anna.lewinska@deepspot.com


2. Wskazanych powyżej  danych potrzebujemy do weryfikacji rejestracji Kursu w Organizacji 
Nurkowej. 

3. Po pomyślnej weryfikacji, która zajmie maksimum 24 godziny (liczone w dni robocze), 
otrzymasz od nas potwierdzenie możliwości założenia rezerwacji. Deepspot nie ponosi przy 
tym odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w przekazywaniu potwierdzeń zgłoszenia 
Kursów przez Organizacje Nurkowe.  

 

JAK DOKONAĆ REZERWACJI? 

1. Na stronie www.deepspot.com wybierz „REZERWUJ ONLINE” 

2. Skonfiguruj swoją rezerwację  
 

a. Wybierz typ usługi  

b. Wybierz rodzaj nurkowania  

c. Wybierz REZERWACJE B2B  

d. Wybierz Dniówka OWD 

Wybór opcji DNIÓWKA OWD umożliwi Ci skorzystanie ze specjalnej ceny dla 
instruktorów, wyłącznie na potrzeby takiego Kursu. 

e. Określ liczbę Twoich kursantów 

W kalendarzu rezerwacji podaj orientacyjne godziny Twoich wejść do wody w 
ramach Dniówki OWD  

f. Kliknij „Finalizuj zakup”  

Zweryfikuj czy wszystko się zgadza i zatwierdź rezerwację 

g. Zaakceptuj wszystkie zgody formalne 

h. Opłać rezerwację  

Po opłaceniu rezerwacji zapraszamy do Deepspot 

 

CZAS TRWANIA OFERTY: 

Oferta jest ograniczona czasowo. 
Start: 22.03.2021.  
Zakończenie: 30.04.2022 
(zakończenie rozumiane jako ostatni dzień, w którym możliwe jest skorzystanie z Dniówki OWD, a nie 
ostatni dzień sprzedaży Dniówki OWD) 
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DODATKOWE ZASTRZEŻENIA PRAWNE 

1. Przez 'Deepspot' należy rozumieć Aerotunel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.  

2. Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do 
rokowań (sformułowanie "oferta" zostało użyte w nim w potocznym rozumieniu tego słowa). 

3. Instruktor upoważnia Deepspot do weryfikacji zgłoszenia danego kursanta w Organizacji 
Nurkowej, dla potrzeb sprawdzenia prawa instruktora do nabycia Dniówki OWD, w tym 
przetwarzania danych osobowych kursanta dla powyższych potrzeb. Instruktor jest 
zobowiązany zapewnić zgodę kursanta na powyższe. Pozostałe zasady przetwarzania przez 
Deepspot danych osobowych instruktora i kursanta zostały opisane w Regulaminie korzystania 
z obiektu do nurkowania Deepspot), dostępnego pod adresem www.deepspot.com 
('Regulamin'). Instruktor zobowiązuje się poinformować o tych zasadach kursanta przed 
przekazaniem jego danych Deepspot.  

4. Deepspot zastrzega sobie możliwość odwołania lub ograniczenia oferty z uzasadnionych 
przyczyn, jednak nie będzie to dotyczyło Dniówek OWD nabytych do dnia ewentualnego 
ogłoszenia o zmianie warunków oferty.  

5. W zakresie nieuregulowanym w dokumencie, do korzystania z obiektu Deepspot, w tym 
wykorzystania Dniówki OWD, zastosowanie znajduje Regulamin oraz postanowienia umowy 
zawartej pomiędzy Deepspot a Instruktorem.  
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