
REGULAMIN OFERTY: DNIÓWKA KURSOWA 

DNIÓWKA KURSOWA ma na celu wspieranie centrów nurkowych i indywidualnych instruktorów organizacji 
nurkowych, z którymi współpracuje Deepspot* ('Organizacje Nurkowe') w prowadzeniu szkoleń nurków 
sprzętowych na dowolne poziomy szkoleniowe uznane przez organizacje oraz zakończone certyfikacją (dalej 
"Kursy").  
 
Oferta przeznaczona jest dla centrów nurkowych lub indywidualnych instruktorów prowadzących zajęcia w 
ramach Kursów z Organizacji Nurkowych. 
 
Założeniem oferty jest możliwość wykupienia wejściówki umożliwiającej wykonanie z kursantem 3 nurkowań 
szkoleniowych w ramach obowiązujących slotów w ciągu jednego dnia: 

• od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia obiektu z wyłączeniem slotów dedykowanych freediverom 

• w niedzielę od godziny 16.00 do zamknięcia. 

*Jeżeli jesteś przedstawicielem organizacji szkoleniowej, która do tej pory nie współpracuje z Deepspot i chcesz nawiązać  
współpracę, skontaktuj się z: agnieszka.warakomska@deespot.com  
 

Cena 

• kursant / divemaster: zgodnie z aktualnym cennikiem B2B 

• instruktor: zgodnie z aktualnym cennikiem B2B 

Zasady korzystania z oferty 

• okres obowiązywania oferty to 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 

• instruktor wykorzystujący dniówkę KURSOWĄ z kursantem zgadza się na weryfikację odbytego w Deepspot 

szkolenia poprzez: 

o podanie przed rozpoczęciem usługi następujących danych 

▪ imię, nazwisko, data urodzenia, email kursanta 

▪ poziom wyszkolenia / typ kursu  

▪ organizacja szkoleniowa 

▪ planowany miesiąc zakończenia kursu  

o okazanie w ciągu 14 dni na życzenie Deepspot potwierdzenia ukończonych w zadeklarowanych 

datach szkoleń poprzez pokazanie dowodu na certyfikację lub certyfikatu kursanta 

• dniówka KURSOWA upoważnia jednego kursanta, na którą została wykupiona, do wykorzystania 3 butli z 

powietrzem o pojemności 12l, z zachowaniem zasady bezpieczeństwa pozostawienia po nurkowaniu 

minimum 50 barów w butli 

• instruktor wykupujący Dniówkę KURSOWA dla swoich kursantów również może wykorzystać w czasie 

jednego dnia 3 butle z powietrzem o pojemności 12l z zachowaniem ww. zasady bezpieczeństwa 

• w przypadku używania specjalistycznego sprzętu (m.in. suche skafandry, nitrox, sidemount, twinset) 

obowiązuje dopłata zgodna z cennikiem B2B 

• w trakcie Kursu instruktor jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich standardów, w tym ograniczeń, 

nałożonych przez odpowiednią Organizację Nurkową, zgodnie z programem której prowadzi szkolenie.  

o niezależnie od powyższych wymogów, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa Deepspot, 1 instruktor 

może prowadzić zajęcia dla maksymalnie 4 kursantów w tym samym czasie.  

• instruktor ma obowiązek sprawdzić, kiedy w Deepspot obowiązują godziny dedykowane freediverom oraz 

nurkowania nocne 

• instruktorzy i kursanci nie mają obowiązku schodzenia z płyty między nurkowaniami, mogą też nieodpłatnie 

korzystać z salek szkoleniowych w miarę ich dostępności  

o rezerwacje salek przyjmowane są drogą mailową u opiekuna – ważna kolejność zgłoszeń! 

• w przypadku naruszenia przez instruktora zasad oferty, w szczególności umożliwienia zanurkowania w 

ramach Dniówki osobie nie będącej kursantem, instruktor będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Deepspot 

kwoty odpowiadającej cenie standardowej wejściówki dla siebie oraz kursanta/kursantów.  
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Proces rezerwacji 

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

• Skonfiguruj swoją rezerwację 

• Wybierz typ usługi  

• Wybierz rodzaj nurkowania  

• Wybierz REZERWACJE B2B  

• Wybierz DNIÓWKI 

• Wybierz DNIÓWKĘ KURSOWĄ 

• Wybór opcji DNIÓWKA KURSOWA umożliwi Ci skorzystanie ze specjalnej ceny dla instruktorów, wyłącznie 

na potrzeby prowadzonego Kursu 

o Określ liczbę Twoich kursantów 

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

KURSOWEJ  

• Kliknij „Finalizuj zakup”  

o Zweryfikuj czy wszystko się zgadza i zatwierdź rezerwację 

o Zaakceptuj wszystkie zgody formalne 

• Opłać rezerwację  

• Po opłaceniu rezerwacji zapraszamy do Deepspot 

 
Dodatkowe zastrzeżenia prawne 

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

• Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do rokowań 

(sformułowanie "oferta" zostało użyte w nim w potocznym rozumieniu tego słowa) 

• 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.  

• Deepspot zastrzega sobie możliwość odwołania lub ograniczenia oferty z uzasadnionych przyczyn, jednak 

nie będzie to dotyczyło Dniówek KURSOWYCH nabytych do dnia ewentualnego ogłoszenia o zmianie 

warunków oferty.  

• W zakresie nieuregulowanym w dokumencie, do korzystania z obiektu Deepspot, w tym wykorzystania 

Dniówki KURSOWA, zastosowanie znajduje Regulamin oraz postanowienia umowy zawartej pomiędzy 

Deepspot a Instruktorem.  
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