
Baza będzie czynna codziennie, oprócz poniedziałków, od godziny 10:00 do 19:00. Prosimy o 

dostosowywanie planu zajęć nurkowych do godzin otwarcia Bazy, bo w poprzednich latach 

różnie z tym bywało. W związku z zaistniałą sytuacją zmuszeni jesteśmy do wprowadzenia 

pewnych ograniczeń: 

1. Parkowanie samochodów odbywa się nie na betonowym podjeździe tylko na tzw. 

„lotnisku” czyli na trawie po prawej stronie od wjazdu, z zachowaniem odstępów; 

2. Od momentu wejścia /wjazdu na bazę, aż do jej opuszczenia wszyscy poruszają się w 

maseczkach osłaniających usta i  nos. 

3. Wszyscy nasi Goście zobowiązani są zachować odstęp pomiędzy sobą co najmniej 2 metry 

– (nie obowiązuje pod wodą) ; 

4. Na Bazie zostaje udostępnione stanowisko do dezynfekcji rąk. Prosimy o skorzystanie z 

tego stanowiska ; 

5. Nie ma obowiązku wpisywania się do księgi nurkujących. Księga 

zostaje czasowo zawieszona ; 

6. Naszych Gości prosimy o dokonywanie opłaty za pobyt na Bazie zaraz po przybyciu i po 

ewentualnym dokonaniu dezynfekcji ; 

7. Przy stołach do sprawiania sprzętu mogą przebywać maksymalnie 3 osoby. Po sprawieniu 

sprzętu zwalniamy stół dla następnych nurków włącznie z tym, że nie pozostawiamy kastr ze 

sprzętem pod stołem lub w jego pobliżu. Kastry prosimy pozostawiać w samochodach ; 

8. Jeżeli nie ma miejsca na sprawienie sprzętu na stołach, sprzęt sprawiamy przy 

samochodach , lub czekamy na zwolnienie miejsca ; 

9. Opłaty za pobyt i ładowania wnosimy przy pierwszej wiacie 

10. Ładowanie butli odbywa się w sprężarkowni – obowiązuje bezwzględny zakaz 

wchodzenia do tego pomieszczenia – butle jak zawsze zostawiamy przed sprężarkownią i tam 

je odbieramy ; 

11. Administracja Bazy zastrzega sobie limitowanie osób przebywających na Bazie. Jeżeli 

planujecie przybycie grupą nurków powyżej 8 osób, prosimy o wcześniejszą informację ; 

12. Palarnia tytoniu zostaje zawieszona. Jeżeli ktoś ma ochotę na dymek 

jest proszony o opuszczenie terenu Bazy na tę chwilę ; 

13. Od 08.05.2020 płatności na Bazie można dokonywać kartą; 

14. Łazienki pozostają do dyspozycji gości bazy, prosimy o korzystanie z nich pojedynczo ; 

15. Wejście osoby nurkującej na teren Bazy Nurkowej „Machów” jest równoznaczne ze 

złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem bazy, klauzulą informacyjną, 

instrukcją bezpieczeństwa, złożeniem oświadczenia o posiadaniu uprawnień 



płetwonurkowych, a także oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

uniemożliwiających uprawianie płetwonurkowania ; 

16. Wejście instruktora wraz z grupą szkolonych na teren Bazy Nurkowej „Machów” jest 

równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez tychże, o zapoznaniu się z regulaminem 

Bazy Nurkowej , klauzulą informacyjną, instrukcją bezpieczeństwa, a także złożeniem 

oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających uprawianie 

płetwonurkowania lub / i udział w szkoleniu płetwonurkowym. 

Uwaga: nie wchodzimy do kontenera biurowego ! 

Administracja Bazy Nurkowej Machów 

 


