
REGULAMIN BAZY NURKOWEJ
 MR JACQUES ORŁOWO

1. Teren bazy nurkowej i jej bezpośrednie otoczenie są własnością prywatną.
2. Wyłącznym gospodarzem i zarządcą przyległych oznakowanych terenów jest  Firma 

Mr Jacques Sławomir Mularski. 
3. Właściciel terenu  nie ponosi odpowiedzialności za mienie wniesione na teren bazy.
4. Surowo zabrania się przebywania na terenie bez wiedzy właściciela oraz wchodzenia 

na teren od innej strony niż wyznaczone do tego celu wejście lub wjazd.
5. Wstęp na  teren bazy jest płatny zgodnie z cennikiem. 
6. Osoby wchodzące na teren bazy nurkowej oddają do depozytu certyfikaty nurkowe 

potwierdzające ich kwalifikacje lub dowód tożsamości razem z podpisanym 
oświadczeniem o posiadaniu kwalifikacji nurkowych. Dokumenty są zwracane w 
momencie opuszczania bazy.

7. Osoby niepełnoletnie mają możliwość wstępu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
8. Wykupienie biletu wstępu upoważnia do korzystania z terenu i infrastruktury bazy , 

zarówno na lądzie i w wodzie. 
9. Instruktorzy mają możliwość wykupienia imiennej całorocznej karty wstępu.
10. Innymi usługami oferowanymi przez bazę są w szczególności :  napełnianie butli 

gazem, obsługa instruktorska i divemaster’owska , wypożyczalnia sprzętu , które są 
płatne dodatkowo wg cennika.  

11. Osoby wypożyczające sprzęt nurkowy zobowiązane są dbać o niego i używać zgodnie 
z przeznaczeniem. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu odpowiedzialność ponosi 
wypożyczający.

12. Pomost służy wyłącznie do uprawiania płetwonurkowania i nie jest przeznaczony do 
kąpieli, łowienia ryb, spożywania posiłków, palenia papierosów oraz picia alkoholu.

13. Mr  Jacques nie jest organizatorem nurkowania i każde nurkowanie odbywa się na 
wyłączną odpowiedzialność nurkującego. 

14. Uczestnicy nurkowania  po  wjeździe na teren bazy wpisują się na listę. Lista ta 
zawiera: imię i nazwisko, stopień nurkowy, nr telefonu, adres e-mail oraz nr 
rejestracyjny samochodu. Na liście tej potwierdzają również podpisem fakt 
otrzymania i zapoznania się z regulaminem bazy oraz z  procedurą ratunkową i drogą 
ewakuacyjną. 



15. Uczestnicy wypełniają niezbędne formularze medyczne (jeśli nie posiadają orzeczenia 
lekarskiego)  i pozostawiają w depozycie certyfikat nurkowy, który będzie zwrócony 
w momencie opuszczania bazy. 

16. Baza zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa w postaci tlenu medycznego oraz 
apteczki

17. Goście bazy zobowiązani są do zachowania porządku, poszanowania środowiska i 
korzystania z pojemników na odpadki oraz toalet. 

18. Psy i inne zwierzęta wprowadzane na teren bazy muszą być trzymane na smyczy i 
mieć założony kaganiec. Zamiar ich wprowadzenia musi być wcześniej zgłoszony 
pracownikowi Mr Jacques, przy czym pracownik ma prawo odmówić prawa wstępu z 
uwagi na bezpieczeństwo uczestników na terenie bazy. Właściciel zwierzęcia musi 
mieć nad nim pełną kontrolę i nie pozostawiać zwierzęcia bez opieki. Właściciel jest 
zobowiązany do sprzątania po  zwierzęciu!  

19. Na terenie bazy obowiązuje zakaz wnoszenia kusz podwodnych i innych podobnych 
urządzeń służących podwodnemu łowiectwu, jak również broni palnej i innych 
urządzeń niebezpiecznych.

20. Na terenie całego jeziora obowiązuje absolutny i bezwzględny zakaz kłusowania. 
Zakaz ten jest bardzo rygorystycznie przestrzegany. Wszelkie przypadki kłusownictwa 
są natychmiast zgłaszane na policję.

21. Osoby nurkujące zobowiązane są do przestrzegania przepisów określających zasady 
nurkowania rekreacyjnego w Polsce, zobowiązują się do przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa wynikających ze standardów szkoleniowych federacji, do których 
należą, ze zdrowego rozsądku oraz z dobrej praktyki nurkowej, w szczególności 
powinny: 

a. posiadać ważne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania nurkowania 
lub wypełnić deklarację medyczną - oświadczenie.

b. posiadać stosowne uprawnienia do nurkowania, 
c. nurkować zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i umiejętnościami, 
d. posiadać sprzęt niezbędny do nurkowania w polskich wodach, 
e. nie nurkować pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Szczegółowe zasady nurkowania w Bazie Mr Jacques Orłowo:

1. Wszyscy nurkujący w Bazie zobowiązani są do wpisania się przed nurkowaniem do 
rejestru nurkowań wyłożonego w widocznym i oznaczonym miejscu. 

2. Osoba nurkująca powinna robić to zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i dobrą 
praktyką nurkową oraz zgodnie z przygotowanym planem nurkowania

3. Przed wejściem do wody osoba nurkująca sprawdza sprawność sprzętu który ma być 
używany do nurkowania

4. Niedopuszczalne jest przekraczanie głębokości wynikającej z posiadanych 
kwalifikacji oraz z nieprzekraczalnego ciśnienia cząstkowego tlenu: 0,16MPa.

5. Niedopuszczalne jest nurkowanie po użyciu alkoholu i innych podobnie 
działających środków.

6. Po zakończeniu nurkowania, osoba kierująca nurkowaniem lub sam nurkujący 
uzupełnia rejestr: wypełnia godziny wyjścia z wody oraz czas i głębokość 
nurkowania.   

7. Brak wpisu o powrocie z nurkowania o planowanej godzinie powoduje rozpoczęcie 
akcji poszukiwawczej.

8. Kosztami nieuzasadnionego uruchomienia akcji poszukiwawczej w całości zostanie 
obciążona osoba, która nie wywiązała się z obowiązku wpisu lub przedłużyła 
nurkowanie ponad zaplanowany czasokres.



9. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem jest wymagane od każdego nurkującego 
w bazie i każdej osoby dorosłej przebywającej na terenie bazy, które mają 
obowiązek powiadomienia o zasadach niniejszego regulaminu osoby małoletnie.

10. Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu, lub w inny sposób łamiące 
zasady bezpiecznego nurkowania, nie mają wstępu do bazy lub mogą zostać z bazy 
usunięte. 

11. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku stosowania się do zasad 
obowiązujących w bazie,  w szczególności zasad nurkowania. 

12. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decydują właściciel Mr Jacques 
Sławomir Mularski lub osoby upoważnione.

Włocławskie Centrum Nurkowe Mr Jacques
ul. Wysoka 12, 87-800 Włocławek

tel: +48 692 316-131
www.nurkowanie.wloclawek.pl

e-mail: WloclawskieCentrumNurkowe@wp.pl
mularskislaw@wp.pl
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