PiMia-Diving

Inschrijfformulier MIDWINTER Hemmoor Weekend 2017
24 T/M 26 Februari 2017

PiMia-Diving organiseert een weekend duiken en relaxen in Hemmoor bij de Kreidensee.
Deze beroemde duikstek staat bekend om zijn heldere water en de grote diepte. Hierdoor
kunnen duikers van alle niveaus er hun hart ophalen en duiken maken op ieder level.
Tijdens dit weekend zullen we verblijven in een vakantie huisje met sauna en droogruimte
voor de duikmaterialen. Per huisje is er plaats voor 6 personen. Het weekend gaat door
bij inschrijving voldoende deelnemers.
Tijdens dit weekend verzorgd PiMia-Diving op vrijdag en zaterdagavond een Diner en op
zaterdag een lunch en op zaterdag en zondagochtend een uitgebreid ontbijt. Ook
ontvangen alle deelnemers een gratis long sleeve Hoody. De kosten voor deze trip,
inclusief diners, lunch en ontbijt , kosten voor het duiken, verblijf en Hoody bedragen
€209,-p.p. Niet inbegrepen zijn vullingen en eventuele huur van materiaal.
Vul onderstaande gegevens in en lever dit formulier, ondertekend, voor 10-12-2016 in bij
PiMia-Diving op Demmerik 25 in Vinkeveen. Na het voldoen van de aanbetaling is de
inschrijving definitief.

Gegevens deelnemer;

Programma overzicht:

Naam

……………………………………………

Vrijdag 10:00

Adres

……………………………………………
……………………………………………

Tel.nr.

……………………………………………

Mob.nr. ……………………………………………
E-mail

……………………………………………

Hoody

maat XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL


Ik duik niet en ontvang € 25 korting
Handtekening……………………………………….
Datum

……………………………………….

Plaats

……………………………………….

Een aanbetaling van minimaal € 75,- euro dient bij inlevering
van dit formulier te worden voldaan. Overige betalingen
moeten voor 01-01-2017 voldaan zijn. Indien men verdere
vragen heeft kan men contact opnemen met Pim Pols via
tel.nr. + 31(0) 6 246 121 88 of door te mailen naar
info@pimia.nl. Lees de tweede pagina van dit document
goed door en lever ook deze, ondertekend, in bij inschrijving.

Zaterdag
Zondag
Zondag 16:00

Aankomst in Hemmoor
Diner
Ontbijt, lunch, diner
duiken.
Ontbijt en duiken
Vertrek naar huis.

PiMia-Diving

Inschrijfformulier MIDWINTER Hemmoor Weekend 2017
24 T/M 26 Februari 2017

Huisregels;
Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de geldende regels tijdens de door PiMia-Diving georganiseerde
trips.
Regels met betrekking tot duiken;
1.
2.
3.
4.
5.

Er mogen geen duiken gemaakt worden die buiten de grenzen van de brevettering van de deelnemer
vallen. Hierop wordt alleen een uitzondering gemaakt tijdens opleidingsduiken.
Alle duiken dienen gemaakt te worden met daarvoor geschikte uitrusting. Dit is naar inzicht van de
leidinggevende van PiMia-Diving ter plaatse.
Volgens het reglement van de Kreidesee moet iedere duiker beschikken over twee gescheiden
luchtbronnen waar men beide uit kan ademen. Kijk verder op www.kreideseetaucher.de voor aanvullende
informatie over de geldende regels op deze locatie.
PiMia-Diving verzorgd een EHBO en een Zuurstof koffer op de door hen gekozen duiklocatie. Indien men
besluit te gaan duiken op een andere locatie dan moeten de deelnemers zelf voor een EHBO en Zuurstof
koffer zorgdragen.
Alle gebruikte cilinders moeten een geldige keuring en een geldige VIP sticker hebben. Indien vervuiling
vermoed wordt kunnen cilinders geweigerd worden voor het vullen met NITROX.

Regels met betrekking tot het huishouden;
1.
2.
3.
4.

Iedereen dient zich te houden aan de regels die zijn opgesteld door Duikbasis Kreidesee. Men kan deze
reglementen nalezen op www.kreideseetaucher.de.
PiMia-Diving verzorgd de inschrijving van alle deelnemers bij de duikbasis. Iedere deelnemer moet
beschikken over een geldige duikmedische keuring en hiervan een kopie overleggen aan PiMia-Diving bij
inschrijving.
Werk allemaal mee aan een schone duikstek en camping. Ruim rommel op! En help elkaar met
huishoudelijke en organisatorische taken.
Iedereen moet meewerken aan een goede sfeer en dient rekening te houden met de andere deelnemers
aan de reis. Overmatig drankgebruik wordt niet gewaardeerd.

Algemene regels;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zowel op de camping als op de duiklocaties moeten overlast en vervuiling worden tegengegaan.
PiMia-Diving kan niet aansprakelijk worden gesteld voor activiteiten die tijdens deze trip buiten het
toezicht van de plaatselijke verantwoordelijke worden ontwikkeld.
PiMia-Diving kan niet aansprakelijk worden gesteld voor activiteiten die geen goedkeuring van de
plaatselijke verantwoordelijke genieten.
Het niet opvolgen van bovenstaande regels kan in het uiterste geval leiden tot uitsluiting van de reis.
Indien dit noodzakelijk blijkt zal er geen restitutie van de reisgelden danwel de opleidingskosten
plaatsvinden.
Alcohol/frisdrank is niet inbegrepen in de prijs en moet door de deelnemers zelf verzorgd worden.
Iedere deelnemer dient zelf voor een eigen reis- en annuleringsverzekering zorg te dragen.
Deze reis is op basis van eigen vervoer en een eigen tent. Eventueel kunnen duikmaterialen bij PiMiaDiving worden gehuurd.
De reis gaat alleen door bij voldoende deelnemers. Indien de reis door PiMia-Diving wordt afgezegd vind
restitutie van de (aan-)betaling direct plaats.

Verklaring;
Ik begrijp en ga akkoord met bovenstaande huisregels en zal mijn uiterste best doen deze na te leven.
Datum___________ Handtekening____________________ Naam ____________________________________

