
  
Buczkó Csaba 

NAUI Course Director #23200 DAN Instructor #192871 
 

JELENTKEZÉSI LAP 

Alulírott,  a   mai   napon,   saját   elhatározásomból   és 
felelősségemre jelentkezem Buczkó Csaba búvároktató által szervezett tanfolyamra: 

 
Tanfolyam időpontja:  év  hó  nap 

NAUI TANFOLYAMOK: 

o Skin Diver (szabadtüdős)   o Scuba Diver (kezdő)   o  Nitrox Diver   o Advanced Scuba Diver (haladó) 

o Scuba Rescue Diver (mentő)   o Master Scuba Diver (mester)   o Divemaster (búvármester)     

o First Aid & CPR   o Instructor (oktató)    

o Intro to Tech   o Tech Decompression Diver   o Trimix Diver    

DAN TANFOLYAMOK:    o DAN O2     o DAN AQUATIC     o DAN HMLI     o DAN AED 

Jelentkezésemmel egyidejűleg nyilatkozom, hogy önálló cselekvőképes állampolgár vagyok,  
semmilyen korlátozás alá nem esem. Vállalom, hogy a tanfolyamot megelőző, a tanfolyam időtartamára eső  
és az azt követő feltételeknek és követelményeknek eleget teszek! 

Tudomásul veszem, hogy az orvosi vizsgálat és alkalmasság alapvető feltétele a tanfolyam sikeres 
befejezésének, illetve a minősítés megszerzésének. Az alkalmassági vizsgálat lebonyolítása és költsége 
engem terhel (háziorvosnál kezdeményezhető). 

Vállalom, hogy jelentkezésemmel egyidejűleg a tanfolyam költségének minimum 20%-át előlegként, 
valamint a fennmaradó részt a vizsga kezdetéig befizetem Buczkó Csaba részére. 

Tudomásul veszem, hogy a jelentkezések elfogadása beérkezési sorrendben történik, valamint, hogy 
sikertelen tanfolyam esetén a tanfolyami díjat a búváriskolának nem áll módjában visszatéríteni. 

Személyi adataimat – melyekre a NAUI és DAN regisztráció és nyilvántartás miatt van szükség – 
Buczkó Csaba bizalmasan kezeli és beleegyezésem nélkül azokat nem szolgáltatja ki. 

 
SZEMÉLYI ADATOK: 

Név: 

Leánykori név: 

Anyja neve: 

Születési hely, idő: 

Lakcím: 

Telefonszám: 

E-mail cím: 

Foglalkozás: 

Munkahely, telefon: 

Magasság: 

Hogyan értesült a tanfolyamról? (válaszával segíti munkánkat) 
o barátoktól o plakát o szórólap o újság o internet o egyéb: ……………………………… 

Milyen tanfolyamon venne részt szívesen? (válaszával segíti munkánkat) 
o haladó búvár    o mentőbúvár    o mesterbúvár    o divemaster    o nitrox 

o roncsbúvár o jégalatti búvár o mélymerülő búvár 

 
Dátum:  év  hó  nap 

 
 

 

Jelentkező (18 év alatt gondviselő) aláírása 

POLIPSÓ Búváriskola – 7634 Pécs, Kovács Béla u. 40. Tel: 06-20 / 9569-509 Fax: (72) 252-538 Internet: www.polipso.hu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 cm Testsúly:  kg Lábméret:   


