HARMONOGRAM KURSU DIVEMASTER
Formalności

1. Wymagania wstępne:






Certyfikat PADI Advanced Open Water Diver oraz PADI Rescue Diver.
Ukończone 18 lat.
40 zalogowanych nurkowań ze sprzętem powietrznym.
Ukończone szkolenie EFR Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna (EFR
Primary and Secondary Care) w ciągu ostatnich 24 miesięcy.
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane w
ciągu ostatnich 12 miesięcy.

2. Wymagania do uzyskania certyfikatu:
Kandydaci na Divemastera muszą spełnić wymagania zaliczeniowe kursu oraz:













zaliczyć sesje teoretyczne, włącznie ze Sprawdzianami wiedzy w Manualu Divemastera
PADI (lub w trybie Divemaster Online) oraz zdać egzamin końcowy;
przygotować plan akcji ratunkowej dla danego miejsca nurkowego;
zaliczyć ćwiczenia pływackie;
zaliczyć ocenę umiejętności ratowniczych;
zaliczyć warsztaty oraz ocenę umiejętności nurkowych;
zaliczyć zadania na wodach otwartych;
zaliczyć warsztaty z programów prowadzonych przez Divemasterów;
zaliczyć praktyki;
spełnić wymagania odnośnie profesjonalizmu. Przed certyfikacją upewnij się, że
kandydat spełnił poniższe warunki:
ma minimum 60 zalogowanych nurkowań ze sprzętem powietrznym, włączając w to
doświadczenie w podwodnej nawigacji, nurkowaniu nocnym i głębokim;
ma ukończone szkolenie EFR Wstępna i dodatkowa pomoc przedmedyczna (EFR
Primary and Secondary Care) w ciągu ostatnich 24 miesięcy;
przeczytał oraz podpisał Umowę członkowską i licencyjną PADI (PADI Membership and
License Agreement).

3. Wymagane Materiały





Każdy kandydat otrzymuje oryginalny zestaw materiałów ( Instructor Manual,
Podręcznik Divemastera, tabliczki Divemastera, film Divemaster, Hologram – naklejkę
wymaganą do certyfikacji, encyklopedię nurkowania w wersji elektronicznej)
Wymaganym materiałem do kursu jest również tabela RDP oraz eRDPml można ją
zakupić bądź skorzystać z naszych.
Zalecanym materiałem do przygotowania się z wiedzy teoretycznej jest Podręcznik
ćwiczeń Divemastera ( ok 97 zł)

Koszt kursu
Koszt kursu: 2500 zł brutto z materiałami. Cena nie zawiera opłaty licencyjnej do PADI (ok 97
euro na rok 2017).

Wykłady
Wykład 1





Rejestracja uczestników, uzupełnienie dokumentów, ustalenie harmonogramu.
Sesja teoretyczna 1 – Rola i cechy Divemastera PADI,
Sesja teoretyczna 2 – nadzorowanie nurkowań,
Sesja teoretyczna 3 - asystowanie podczas szkolenia kursantów.

Kursant musi mieć przeczytane rozdziały numer: 1,2,3 oraz wypełnione sprawdziany wiedzy
numer: 1,2,3.

Wykład 2




Sesja teoretyczna 4 – Bezpieczeństwo nurków i minimalizacja ryzyka
Sesja teoretyczna 5 – Programy prowadzone przez Divemasterów
Sesja teoretyczna 6 – Umiejętności i nurkowania specjalistyczne

Kursant musi mieć przeczytane rozdziały numer: 4, 5, 6 oraz wypełnione sprawdziany wiedzy
numer: 4, 5, 6.

Wykład 3




Sesja teoretyczna 7 – Branża nurkowa a twoja kariera
Sesja teoretyczna 8 – Wiedza o podwodnym środowisku
Sesja teoretyczna 9 – Powtórka zagadnień teoretycznych.

Kursant musi mieć przeczytane rozdziały numer: 7, 8, 9 oraz wypełnione sprawdziany
wiedzy numer: 7, 8 ,9.

Wykład 4




Omówienie błędów w starych testach DM, Teoria: fizyka, fizjologia, teoria dekompresji
i RDP, środowisko, umiejętności nurkowe, trochę przydatnych informacji o manualu
instruktorskim
Egzamin: egzamin 120 pytań podzielona na 2 części po 60. W trakcie egzaminu
można korzystać z Podręcznika Instruktora (instruktor manual), Tabeli RDP ora eRDPml,
kalkulatora.

Zajęcia basenowe
Basen 1




Zaliczenie umiejętności pływackich (wymagania na samym końcu)
Powtórka z umiejętności ratowniczych
Demonstracja przez instruktora 24 umiejętności nurkowych

Basen 2


Doskonalenie demonstracji 24 umiejętności nurkowych oraz ćwiczeń ratowniczych

Basen 3


Programy prowadzone przez Divemastra: ReActivate, Skin diver, Snorkeling, Discover
Scuba Diving

Basen 4


Zaliczenie umiejętności ratowniczych oraz wzorowa demonstracja 24 ćwiczeń z kursu
OWD

Zadania do wykonania na wodach otwartych

Zadanie 1 – Przygotowanie miejsca do nurkowania
Zadanie 2 – Mapowanie miejsca nurkowego
Zadanie 3 – Omówienie nurkowania
Zadanie 4 – Scenariusz: poszukiwanie i wydobywanie
Zadanie 5 – Scenariusz: nurkowanie głębokie
Programy prowadzone przez Divemastera: Discover Scuba Diving, Disover Local Diving

Praktyka
Praktyka 1 - Kursanci na wodach basenopodobnych
Praktyka 2 - Kursanci na wodach otwartych
Praktyka 3 - Kursanci kontynuujący edukację na wodach otwartych
Praktyka 4 - Certyfikowani nurkowe na wodach otwartych
Ocena profesjonalizmu

