
KARTA ZGŁOSZENIA NA KURS MOTOROWODNY 

 

Imię i Nazwisko: - ……………………………………………………………………. 

Adres zameldowania: - ……………………………………………………................ 

Kod pocztowy i miejscowość:………………………………………………………… 

Tel. kontaktowy: - …………………………………………………………............... 

Data urodzenia: - ……………………………………………………………………. 

Miejsce urodzenia: - ………………………………………………………………… 

Adres e-mail: - ………………………………………………………………………………. 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych w celu dokonania rejestracji na egzamin na stronie Polskiego 

Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. TAK / NIE 

 

Zaznaczyć w kółko, skąd dowiedziałeś się o kursie: 

Strona internetowa  /    FACEBOOK     /  znajomi   /     ulotki/     inne 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA SZKOLENIA MOTOROWODNEGO 

 

…………………………….......     …..…………………………… 

Imię i Nazwisko      Miejscowość, data 

 Oświadczam, że udział w szkoleniu motorowodnym organizowanym przez Grupa Mateo – Mateusz Komorek 

biorę na własną odpowiedzialność (*) 

 Nie posiadam przeciwwskazań zdrowotnych do uprawniania żeglarstwa, 

 Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad uprawniania żeglarstwa w Polsce, 

 Zapoznałem się z regulaminem szkoleń organizowanych przez Grupa Mateo – Mateusz Komorek, 

 Zobowiązuję się do przestrzegania zaleceń Kadry Instruktorskiej podczas prowadzonych zajęć,  

Jestem świadomy ryzyka związanego z uprawianiem żeglarstwa 

 

        ………………………………………. 

        Czytelny podpis uczestnika 

(*) – Oświadczenie i regulamin w imieniu osoby niepełnoletniej podpisuje rodzic lub opiekun prawny 



Regulamin szkoleń organizowanych przez „GRUPA MATEO – Mateusz Komorek” 

 

„Grupa Mateo – Mateusz Komorek” zobowiązuje się do: 

 

  pełnej realizacji programu szkolenia na poszczególne stopnie w oparciu o zakres wiedzy i 

umiejętności wymaganej do zdobycia uprawnień motorowodnych zawarty w Rozporządzeniu 

Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uprawiania turystyki wodnej z dnia 9 kwietnia 2013r., 

 

  zabezpieczenia akwenu podczas zajęć oraz dużego nacisku na bezpieczeństwo każdej osoby podczas zajęć, 

 

  zapewnienia wysokiego poziomu kadry instruktorskiej, 

 

  zapewnienia sprzętu i jachtów sprawdzonych pod względem bezpieczeństwa i w dobrym stanie technicznym,  

 

  przekazywania wiedzy na temat etyki, etykiety i kultury żeglarskiej wolnej od patologii i używek, 

  za uczestnictwo w szkoleniu zostanie wystawiona faktura lub paragon, który jest jedynym potwierdzającym 

uczestnictwo w szkoleniu dokumentem, 

  szkolenie motorowodne nie jest obowiązkowe i nie jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu na 

stopnie motorowodne. 

 

Uczestnik kursu zobowiązuje się do: 

 

  zapoznania się z regulaminem na terenie przystani oraz jego przestrzegania, 

 

  zgłaszania spóźnień i potencjalnych nieobecności na zajęciach najpóźniej dzień przed zajęciami, 

 

  uczestniczenia w zajęcia w stanie trzeźwości oraz należycie przygotowanym do zajęć odpowiednio do warunków 

atmosferycznych, 

 

  do należytego zabezpieczenia przedmiotów dla niego wartościowych (kluczyki, portfel, dokumenty, telefon itp.). 

„Grupa Mateo – Mateusz Komorek” nie odpowiada za zagubione, utopione czy zniszczone przedmioty, 

 

  wniesienia opłaty  za poszczególny kurs najpóźniej do pierwszych ustalonych wg terminarza zajęć szkoleniowych w 

formie gotówki lub przelewem na konto o numerze: 

Mbank – nr konta:  88 1140 2017 0000 4802 1250 2169 

GRUPA MATEO – MATEUSZ KOMOREK 

ul. Filtrowa 74 

24-100 Puławy 

 potwierdzenie przelewu należy dostarczyć na pierwsze zajęcia, 

 

  osoby, które niezależnie od przyczyn zrezygnują z kursu w czasie jego trwania tracą prawo do zwrotu dokonanych 

wpłat.  

 

………………………………………………………………………… 

Data i podpis uczestnika szkolenia (*) 

(*) – Oświadczenie i regulamin w imieniu osoby niepełnoletniej podpisuje rodzic lub opiekun prawny 


