Česká speleologická společnost
Komise pro speleopotápění

Všeobecné zproštění zodpovědnosti a souhlas s přijmutím rizik
při účasti ve výcviku jeskynního potápění v rámci ČSS
Přečtěte prosím pozorně, doplňte svoje iniciály.
Já, ........................................................, tímto stvrzuji, že jsem byl upozorněn a podrobně seznámen s nebezpečími a
riziky spojenými s technickým potápěním s dýchacím přístrojem, stejně jako s nebezpečími a riziky spojenými
s potápěním v uzavřených prostorách a jeskyních.
Dále vím, že potápění souvisí s nebezpečími, která zahrnují dekompresní nemoc, embolii, toxicitu kyslíku, opojení
netečným plynem, zranění vodními živočichy, barotraumatická a hyperbarická poranění a která vyžadují léčbu
v dekompresní komoře. Dále jsem srozuměn s tím, že sestupy v rámci výcviku mohou být prováděny na lokalitách
místně a časově vzdálených od dekompresní komory. Přes tato rizika chci ze své vlastní vůle provádět takovéto
sestupy.
Jsem srozuměn a souhlasím s tím, že ani instruktoři a další potápěči zabezpečující tento výcvik, ani Česká
speleologická společnost, ani některá z jejich základních organizací nebo dalších organizačních složek, ani autoři
výukových materiálů a skript (dále zproštěné strany) nemohou být jakýmkoliv způsobem obviněny ze zodpovědnosti
za zranění, smrt nebo další škody, které vzniknou mně, mé rodině, dědicům nebo zástupcům v důsledku mé účasti
v tomto výcviku, nebo jako důsledek zanedbání kteroukoliv stranou, včetně zproštěných stran.
Souhlasím, že budu obhajovat, zprostím viny a prohlásím nevinným jmenovaný výcvik a zproštěné strany před
jakýmkoliv obviněním nebo soudním procesem z mé strany nebo od kohokoliv vystupujícího v zastoupení mém , mé
rodiny, dědiců nebo zástupců, vyplývajícím přímo nebo nepřímo z mého zápisu či účasti v tomto výcviku, zahrnujíc
do toho jak požadavky vzniklé v průběhu výcviku, tak po jeho skončení a obdržení kvalifikace a to i v případech,
kdy takováto obvinění mohou být bezdůvodná, falešná nebo podvodná.
Jsem rovněž srozuměn s tím, že činnosti spojené s potápěním jsou fyzicky náročné a že se budu v průběhu výcviku
namáhat a pokud dojde k mému zranění v důsledku selhání srdce, paniky, hyperventilace, toxicity kyslíku, opojení
inertním plynem, utonutí atd., výslovně přijímám nebezpečí těchto zranění a neobviním zproštěné strany
z jmenovaného. Souhlasím s tím, že budu obhajovat, zprostím viny a prohlásím nevinným jmenovaný výcvik a
zproštěné strany ve vztahu k takovýmto zraněním, která bych utrpěl.
Jsem srozuměn s tím, že při těchto činnostech se mohu dostat do větší hloubky a vzdálenosti od volné hladiny, než
odkud dokáži volně (bez dýchacího plynu) vystoupit. Jsem srozuměn s tím, že při výcviku budu používat vlastní
vybavení a že jsem odpovědný za jeho správnou funkčnost a údržbu.
Prohlašuji, že jsem ve věku, kdy jsem právně zodpovědný a mohu podepsat toto prohlášení zproštění zodpovědnosti.
Prohlašuji, že tento text považuji za závazný, že jsem jej bedlivě prostudoval a podepsal ze své vlastní vůle. dále
jsem srozuměn s tím, že v případě, že některá ustanovení tohoto prohlášení budou z jakéhokoliv důvodu prohlášena
právně příslušným soudem za neplatná nebo neuplatnitelná, v jakémkoliv smyslu, takováto protiprávnost, neplatnost
nebo neuplatnitelnost neovlivní ostatní ustanovení tohoto prohlášení a toto prohlášení bude vykládáno, jako by
takováto protiprávní, neplatná nebo neuplatnitelná ustanovení nikdy neobsahovalo.

Datum: ........................

Podpis účastníka výcviku: .................................................

Podpis svědka: .....................................................

