
PADI Discover Scuba®  
Diving-deltakererklæring 

Les følgende paragrafer nøye. 

Denne erklæringen, som inkluderer et medisinsk spørreskjema, en ansvarsfraskrivelse og 
risikovurderingskontrakt (Risiko og ansvarserklæring), Taushetserklæring og Discover Scuba Diving 
Kunnskaps- og sikkerhetsgjennomgang, informerer deg om noen potensielle risikoer assosiert med 
dykking og om oppførselen som kreves av deg under PADI Discover Scuba Diving-kurset. Hvis du er 
mindreårig, må foreldre eller verge lese denne veiledningen og signere på baksiden.  

Du må også lære viktige sikkerhetsregler relatert til pusting og utligning ved dykking fra  
PADI Professional. Dykking og bruk av dykkerutstyr uten riktig tilsyn eller instruksjon kan resultere i 
alvorlig skade eller død. Du må bli instruert i bruken under direkte tilsyn av en kvalifisert instruktør.  

 

PADI medisinsk spørreskjema 
Sportsdykking er en spennende og utfordrende aktivitet. For å dykke kan du ikke være ekstremt 
overvektig eller i dårlig form Dykking kan være anstrengende under visse forhold. Ditt respirasjons- 
og sirkulasjonssystem må være ved god helse. Alle kroppens luftlommer må være normale og friske. 
En person med hjerteproblemer, en gjeldene forkjølelse eller tett nese, epilepsi, astma, et alvorlig 
medisinsk problem, eller som er under påvirkning av alkohol eller narkotika, bør ikke dykke. Dersom 
du går på medisiner, snakk med legen din før du begynner på dette kurset. 

Hensikten med dette medisinske spørreskjema er å finne ut om du bør undersøkes av en lege før 
du begynner med fritidsdykking. Et positivt svar på et spørsmål diskvalifiserer deg ikke nødvendigvis 
fra dykking. Et positivt svar betyr at du har en eksisterende tilstand som kan påvirke sikkerheten din 
mens du dykker og du må søke råd hos en lege.

Besvar følgende spørsmål angående din tidligere og nåværende medisinske tilstand med et JA eller 
NEI. Hvis du er usikker, svar JA. Hvis noen av disse punktene gjelder for deg, må vi be om at du 
konsulterer med en lege før du deltar i dykking. Din PADI Professional vil forsyne deg med en PADI 
Medical Statement (PADI medisinsk erklæring) og PADI Guidelines for Recreational Scuba Diver’s 
Physical Examination (PADI retningslinjer for fritidsdykkere) som du kan ta med til en lege.

_____ Har du for øyeblikket øreverk?

_____ Har du tidligere hatt øresykdom, hørselstap eller balanseproblemer?

_____ Har du tidligere hatt øre- eller bihulekirurgi?

_____ Lider du for øyeblikket av forkjølelse, tett nese, bihulebetennelse eller bronkitt? 

_____ Har du tidligere hatt pustevansker, alvorlige anfall av høysnue, eller allergier, eller lungesykdom?

_____ Har du hatt lungekollaps (pneumothorax) eller brystkirurgi?

_____ Har du aktiv astma eller hatt emfysem eller tuberkulose?

_____ Tar du for tiden medisiner som er varselmerket om svekkelse i fysiske eller mentale evner?

_____ Har du atferdsvansker, mentale eller psykologiske problemer, eller en nervesykdom?

_____ Er du eller kan du være gravid?

_____ Har du tidligere hatt utlagt tarm?

_____ Har du en hatt hjertesykdom eller hjerteinfarkt, hjerteoperasjon eller operert blodårer?

_____ Har du tidligere hatt høyt blodtrykk, angina, eller går på blodtrykksregulerende medisiner?

_____ Er du over 45 år og har hatt tilfeller av hjerteinfarkt eller slag i din familie?

_____ Har du hatt blødning eller andre blodsykdommer?

_____ Har du tidligere hatt diabetes?

_____ Har du tidligere hatt tilfeller av anfall, blackout eller besvimelse, kramper eller epilepsi eller tar du 
forebyggende medisiner mot disse?

_____ Har du tidligere hatt rygg-, arm-, eller benproblemer som følge av skade, brudd eller kirurgi?

_____ Har du tidligere hatt frykt for trange eller åpne områder eller panikkanfall (klaustrofobi eller agorafobi)? 
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Instruktør(er)

Informasjon om ansvar
Jeg forstår og aksepterer at den profesjonelle ___________________________, som gjennomfører 
denne aktiviteten, eller senteret, ___________________________, som tilbyr dette, eller PADI EMEA 
Ltd., eller PADI Americas, Inc., PADI Worldwide Corp. eller datterselskaper, eller noen av deres 
respektive ansatte, ledere, eller stedfortredere påtar seg noen form for ansvar for dødsfall, skader 
eller annet tap forårsaket av meg selv, og som følge av min atferd eller andre forhold som skyldes 
min egen uaktsomhet. Med unntak av uaktsomhet eller andre pliktforsømmelser hos den profesjonelle 
___________________________, som gjennomfører dette programmet, dykkesenteret som tilbyr 
aktiviteten, _________________________________, PADI EMEA Ltd, eller PADI Americas, Inc., 
PADI Worldwide Corp., eller noen av partene som er nevnt ovenfor, er min deltakelse ved denne 
dykkeaktiviteten helt på eget ansvar.

JEG GODTAR INNHOLDET I INFORMASJON OM AVTALEN MELLOM PADI OG DERES 
MEDLEMMER, OG INFORMASJON OM RISIKO OG ANSVAR. JEG HAR LEST ALLE VILKÅRENE 
FØR JEG UNDERTEGNET DEN.

__________________________________________________________
 Deltakers navn (med blokkbokstaver)

__________________________________________________________   _______________________________
 Deltakers underskrift Dato (Dag/Måned/År)

__________________________________________________________   _______________________________
 Foreldre/foresattes underskrift (hvis påkrevet) Dato (Dag/Måned/År)

Informasjon om avtalen mellom  
PADI og deres medlemmer

Jeg forstår og er enig i at PADI-medlemmer (medlemmer), inkludert __________________________ 
og /eller individuelle PADI-instruktører og Divemastere som kan knyttes til programmet som jeg deltar 
i, har rett til å bruke PADIs ulike varemerker, og til å gjennomføre PADIs utdanningsprogrammer. 
De er ikke agenter, ansatte eller franchisetakere for PADI EMEA Ltd, PADI Americas Inc, eller deres 
moderselskaper, datterselskaper eller tilknyttede selskaper (”PADI”). Jeg forstår også at medlemmers 
virksomheter er uavhengige, at de hverken drives eller eies av PADI, og at PADI, selv om de fastsetter 
standarder for PADIs dykkerutdanning, ikke er ansvarlige for, eller har rett til å styre medlemmenes 
forretningsdrift og daglige gjennomføring av PADI-programmer, og medlemmenes tilsyn av dykkere 
og personale.

Informasjon om risiko og ansvar
I denne erklæringen blir du informert om farene ved fridykking og apparatdykking. Erklæringen 
fastslår også hvilket ansvar du selv har for dine handlinger under kurset.

Din underskrift på denne erklæringen kreves som bevis på at du har mottatt og lest den. Det er 
viktig at du leser gjennom erklæringen før du undertegner den. Spør instruktøren din om det er noe 
i erklæringen som du ikke forstår. Hvis du er mindreårig må også en av foreldrene eller foresatte 
undertegne.

Advarsel

Fridykking og apparatdykking medfører risiko som kan føre til alvorlig skade eller død. 

Dykking med komprimert luft medfører visse farer: Det kan oppstå trykkfallsyke, emboli eller annen 
trykkskade som krever trykkammerbehandling. Turer med dykking i åpent vann kan bli arrangert som 
en nødvendig del av dykketreningen og for sertifisering. De kan arrangeres på steder som ligger 
langt fra trykkammer, i tid eller avstand eller begge deler. Fridykking og apparatdykking er fysisk 
krevende aktiviteter, og du kommer til å anstrenge deg under dette dykkerkurset. Du må underrette og 
informere instruktøren(e) og senteret som organiserer kurset om din medisinske status og historikk, uten 
å legge skjul på opplysninger som kan ha betydning for din deltakelse på kurset.
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Instruktør(er)

butikk/resort


