Regulamin bazy i miejsc noclegowych Family Diving Gozo
1. Właścicielem i zarządcą jest Family Diving Gozo z siedzibą na Malcie.
2. Przed zakwaterowaniem prosimy o podejście do biura z dowodem osobistym lub paszportem w celu zameldowania
sie oraz dokonania opłat. Jeśli przylot jest w nocy, zapraszamy rano.
3. Doba w apartamentach rozpoczyna sie o godzinie 15.00, a kończy o godzinie 12.00, po tym czasie bagaze mozna
zostawić w naszym biurze.
4. Dodatkowe usugi takie jak transport po wyspie np. Lidl, Victoria itp. płatne 5 euro za osobę, minimum 15 euro za
kurs.
5. Baza organizuje nurkowania rekreacyjne, wypożycza sprzęt i szkoli zgodne z posiadanymi uprawnieniami.
6. Na terenie bazy przebywać mogą tylko osoby, które dokonały opłaty za korzystanie z bazy lub noclegów.
7. Wszyscy nurkujący w Bazie, zobowiązani są do okazania i pozostawienia swoich uprawnień nurkowych na czas
nurkowań. Zwrot dokumentów następuje po rozliczeniu się ze wszystkiego przed opuszczeniem bazy.
8. Opłata za nurkowanie lub nocleg upoważnia do przebywania na terenie bazy oraz korzystania z jej wyposażenia
w ramach uzgodnionego pakietu.
9. Obowiązujący cennik korzystania z bazy jest dostępny na stronie internetowej www.nurkowanienagozo.pl
oraz w biurze bazy.
10. Osoby nieposiadające uprawnień do nurkowania (np. kursanci w trakcie kursu) mogą nurkować jedynie pod
nadzorem instruktora z naszej bazy.
11. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, nie mogą brać udziału w nurkowaniu.
W razie wątpliwości, co do stanu trzeźwości nurka, dokonuje się badania alkomatem. Osoba, wobec której zachodzi
podejrzenie nietrzeźwości, a odmówi badania alkomatem- automatycznie zostaje odsunięta od nurkowania w tym
dniu. Baza nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany dzień nurkowy, ani nie przedłuża pakietu, jeśli przyczyna leży
po stronie Klienta ( nietrzeźwość, brak obecności na odprawie o umówionej godzinie itp.)
12. Odpowiedzialność za grupy nurków ponoszą instruktorzy/organizatorzy tej grupy.
13. Instruktorzy spoza bazy mają możliwość wykupienia asysty zarejestrowanego na Malcie instruktora. Bez tego nie
mogą samodzielnie szkolić(przepisy maltańskie)
14. Baza wyposażona jest w sprzęt do udzielenia podstawowej opieki przedmedycznej oraz zestaw tlenowy.
15. Nurkowania realizowane są tylko do poziomu posiadanych uprawnień i przynależnym im limitom.
16. Odpowiedzialność za dzieci i młodzież do lat 18 przebywające na terenie bazy ponoszą jedynie rodzice, prawni
opiekunowie lub instruktorzy, z którymi dana osoba przyjechała do bazy.
17. Nurkowanie dozwolone jest tylko dla osób posiadających ważne uprawnienia nurkowe, aktualne badania lekarskie
w języku angielskim lub „medical” oraz indywidualne ubezpieczenie NNW z rozszerzeniem o akcję ratowniczą
i nurkowanie. Osoby nieposiadające ubezpieczenia NNW mogą wykupić na miejscu takie ubezpieczenie.
18. Obsługa bazy nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt zagubiony lub pozostawiony bez opieki.
19. Honorowane są certyfikaty każdej międzynarodowej Federacji Nurkowej.
20. Za osoby nurkujące pod opieką instruktora lub kursantów, wpisów do rejestru dokonuje instruktor.
21. Nurkowanie odbywa się na własną odpowiedzialność płetwonurka, co musi być potwierdzone na stosownym
formularzu.
22. Nurkowanie w miejscach lub czasie wymagającym sztucznego oświetlenia dozwolone jest tylko przy używaniu
latarki. Osoby nieposiadające latarki nie będą mogły uczestniczyć w takich nurkowaniach. Latarka nie wchodzi w
skład ceny pakietu, można ja dodatkowo wypożyczyć.
23. Instruktor prowadzący szkolenie ponosi odpowiedzialność za podległych mu kursantów w trakcie trwania kursu.
24. Plan ewakuacji oraz regulamin bazy jest ogólnodostępny, do pobrania u pracownika bazy lub na stronie internetowej
bazy nurkowej
25. Innymi usługami oferowanymi przez bazę są: napełnianie butli gazem, obsługa instruktorska, wypożyczalnia sprzętu,
wycieczki, rejsy itp., które są płatne według cennika.
26. Osoby towarzyszące nurkowi mają możliwość wykupić miejsce w samochodzie jadącym na miejsce nurkowe. Koszt
5 euro za os. Usługa dostępna w miarę dostępności miejsc.
27. Przebywanie na terenie bazy jest równoznaczne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem obowiązującego regulaminu
oraz przepisów i zasad dotyczących uprawiania płetwonurkowania i bezpieczeństwa. Brak znajomości regulaminu
bazy nie zwalnia z odpowiedzialności.
28. Osoby wypożyczające sprzęt nurkowy zobowiązane są dbać o niego i używać zgodnie z przeznaczeniem.
Za wszelkie uszkodzenia sprzętu odpowiedzialność finansową ponosi wypożyczający. Za zagubiony lub całkowicie
zniszczony sprzęt pobieramy równowartość zakupu nowego.
29. Klient ma prawo korzystać z urządzeń i wyposażenia bazy zgodnie z ich przeznaczeniem po uprzednim wniesieniu
obowiązującej opłaty.
30. Wnioski, skargi i zażalenia można składać osobiście, listownie na adres Centrum Nurkowego, pocztą elektroniczną
lub telefonicznie.
31. Obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania zwierząt na teren bazy i pomieszczeń mieszkalnych.
32. Na terenie bazy i pomieszczeń mieszkalnych obowiązuje całkowity zakaz palenia zarówno zwykłych papierosów jak
i elektronicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi.
33. Na terenie bazy obowiązuje zakaz samodzielnego napełniania butli sprężonymi gazami.
34. Osoby nieprzestrzegające niniejszego regulaminu, lub w inny sposób łamiące zasady bezpieczeństwa, mogą zostać
z bazy usunięte bez zwrotu wpłaconych środków.
35. Aby zarezerwować mieszkanie lub dom należy skontaktować się z nami mailowo lub telefonicznie w celu
potwierdzenia dostępności wybranego miejsca.

36. W przypadku dokonania rezerwacji należy wpłacić zadatek wysokości 40% łącznej kwoty wynajmu, w ciągu 48h
od złożenia rezerwacji lub w ustalonym indywidualnie terminie. Rezerwacje przyjmujemy wyłącznie mailowo.
37. Wpływ środków na konto jest jedynym potwierdzeniem dokonania rezerwacji pobytu. Zadatek jest bezzwrotny, więc
prosimy o przemyślane rezerwacje. Szczegółowe zasady wynajmu oferowanych lokali określa regulamin dostępny
na naszej stronie internetowej oraz w apartamentach. Pozostałą kwotę za pobyt prosimy wpłacić najpóźniej w dniu
przyjazdu. W przypadku przelewu proszę mieć ze sobą potwierdzenie przelewu do okazania przy zakwaterowaniu.
38. Przy wynajmie pobierana jest kaucja zabezpieczająca wysokości odpowiednio:
Mieszkania 2 pokojowe: 120€
Mieszkania 3 pokojowe: 150€
Mieszkania 3 pokojowe z widokiem na morze: 180€
Apartament LUX 3 pokojowy z klimatyzacją: 230€
39. Wpłaty kaucji można dokonać gotówką w chwili zameldowania lub po wcześniejszym ustaleniu przelewem.
W sytuacji, kiedy dojdzie do naruszenia porządku w wynajmowanym lokalu, Family Diving Gozo zastrzega sobie
prawo do zatrzymania części lub całości kaucji na poczet wyrządzonej szkody. Kaucja może zostać wstrzymana
również w sytuacji, gdy apartament zostanie oddany w złym stanie, uszkodzone zostanie mienie lub zaginie
wyposażenie apartamentu. Jeśli szkoda przekroczy wartość kaucji, wynajmujący zobowiązuje się pokryć brakująca
kwote. W każdym apartamencie dostępny jest regulamin.
40. Ręczniki będące na wyposażeniu mieszkań służą tylko do użytku w mieszkaniach. Zabranie ich na zewnątrz jest
jednoznaczne z ich zakupem-koszt 15 euro/szt.

O sprawach niezawartych w regulaminie decyduje obsługa bazy.
TELEFONY ALARMOWE
Komora dekompresyjna: . Tel. Alarmowy 112 lub tel do komory dr Saliba +356 99495821 lub +356 21553730
Helicopter ratowniczy +356 21244371
Łódź ratownicza +356 21238797
Polski (DAN): +48 58 622 51 63
Szpital na Gozo +356 2156 1482
Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Policja: 112
Szef bazy +48511131997 lub +356 99133422 Jacek Chojnacki
Sprzęt
Cena
Pianka krótka
5 euro/dizeń
Pianka długa 5mm
5 euro/dzień
Kaptur
5 euro/dzień
Maska z fajką
5 euro/dzień
Płetwy kaloszowe
5 euro/dzień
Płetwy paskowe
5 euro/ dzień
Komputer nurkowy
5 euro/dzień
Jacket/BCD
5 euro/dzień
Buty
5 euro/dzień
Latarka
5 euro/dzień
Regulator z cisnieniomierzem 5 euro/ dzień
Balast
W cenie pakietu
Butla 12 L
1 w cenie pakietu/na 1 nurkowanie
Kpl na 1 dzien/5 dni
20 euro/70 euro
Druga butla do nurkow
5 euro/1 nurkowanie
PAKIETY NURKOWAN
W pakiecie: jedna butla 12 L, balast, dojazd na miejsce nurkowe z bazy, przewodnik. Dzień nurkowy to dwa nurkowania.
Pojedyncze nurkowanie - 40 euro
6 nurkowań do wykorzystania w 3 dni -180 euro
10 nurkowań do wykorzystania w 5 dni -250 euro
Nurkowanie nocne dodatkowo płatne plus 15 euro do wykupionego nurkowania
Jedno nurkowanie z łodzi plus 15 euro
Butla 15 L +3 euro za nurkowanie,
Dzień nurkowy na Malcie +25 euro( w cenie bilet na prom)
Jedno nurkowanie dodatkowo do pakietu 25 euro/os.
Nurkowanie z tuńczykami plus 60 euro do 1 nurkowania.
W cenie jednego Nurkowania 1 butla 12 L, balast, transport z bazy na miejsce nurkowe, przewodnik.
W razie zniszczenia lub zagubienia sprzętu wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za powierzony sprzęt i pokrywa
koszt zakupu nowego.
Zapoznałem sie z regulaminem i go akceptuje.
data i podpis

