مركز غواصی بین المللی مارینا

آبی اریانیان

فرم آشنایی با قوانین
لطفا موارد زیر را قبل از امضاء به دقت مطالعه فرمایید.
در این فرم شما از شیوه هاي امن براي غواصي مطلع مي شوید .
 -1حفظ آمادگي جسماني و رواني براي غواصي و عدم استفاده از هرگونه مشروبات الكلي و یا مواد مخدر و محرك در تمام طول دوره
 -2آشنایي کامل با شرایط محیطي دریا و پذیرفتن صحبت هاي مربي و یا سر گروه تیم غواصي و در صورت نامناسب بودن شرایط عمومي براي
غواصي متوقف نمودن برنامه هاي غواصي و موکل نمودن آن به زمان و مكان دیگر با هماهنگي
 -3استفاده کامل از تجیهزات غواصي و بازرسي آنها جهت عملكرد صحیح قبل از غواصي کردن و همچنین نگهداري صحیح تجهیزات تحویلي
مرکز غواصي به نحو احسن در تمامي طول دوره و در صورت مفقود شدن یا وارد شدن خسارت پرداخت هزینه هاي مربوطه
 -4گوش کردن به موارد و مطالب گفته شده و مشاوره و کسب راهنمایي الزم از مربي و یا کساني که بر فعالیت هاي غواصي شما نظارت دارند
 -5برقرار نمودن شناوري کامل در هنگام غواصي و عدم برخورد با هر چیزي در زیر آب و خودداري از دست زدن یا تحریک آبزیان
 -6عدم تجاوز از استانداردها و محدودیتها و نیز توانایي هاي شخصي و آموزشي در هنگام غواصي
 -7عدم تكروي و جدا شدن از گروه غواصي و پایبندي دائمي به غواصي نمودن در یک گروه و در کنار افراد حرفه اي
 -8رعایت سرعت صعود به سطح آب ( 18متر در دقیقه ) و توقف در ایستگاه ایمني در  5متري به مدت  3دقیقه
 -9تنفس به صورت آهسته و مداوم و اجتناب از حبس نفس و یا تنفس عمیق و سریع و عدم جست و خیز و فعالیت زیاد در هنگام غواصي
 -10پایبندي به کلیه قوانین  ،موارد ایمني و استاندارد هاي ذکر شده در طول دوره
موارد باال را با دقت مطالعه نمودم و درك مي کنم اهمیت و اهداف این فرم به منظور افزایش ایمني و راحتي من در غواصي است و عدم رعایت آنها
ممكن است به ایجاد حادثه و یا بروز مشكل در هنگام غواصي شود .

بدین وسیله اینجانب  .........................................................................................در تاریخ  .................................................به عنوان یک هنرجوي
غواصي با امضاء این فرم اعالم مي دارم که از موارد باال به طور کامل آگاهي داشته ام و با پذیرفتن این نكات متعهد به رعایت کلیه موارد ذکر
شده خواهم بود .
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