
Vízi jártasság értékelése
Elvégzés dátuma  Instructor **
Év/Hó/Nap szignója       PADI #

200 m/y úszás VAGY a 300 m/y maszkkal, legzocs-
ovel, uszonnyal folyamatos uszast.
____/____/____  ______#________
10 perces túlélési lebegés

____/____/____  ______#________

szabadtüdős merülés

____/____/____  ______#________
Dry Suit Orientation
____/____/____  ______#________

B. Tudásfejlesztés
 befejezés dátuma befejezett  sikeres megtekintett Open Water   Instruktor**
 Év/hó/Nap tudásfelmérő  tesztkérdések/vizsga videó kézjegye  PADI #         

 Modul 1 ____/____/____   ______       ________#__________ 
Modul 2 ____/____/____   ______       ________#__________  
Modul 3 ____/____/____   ______       ________#__________   
 Modul 4 ____/____/____   ______       ________#__________      
 Modul 5 ____/____/____   ______       ________#__________     

(Megjegyzés: Ha az összes fentiekben felsorolt tudásfejlesztő oktatás egy instruktornál történt, akkor csak egy aláírás szükséges.)

Az összes fentiekben felsorolt tudásfejlesztő oktatás megtörtént, a tesztek/vizsgák sikeresek voltak.

Instruktor aláírása _________________________________ #__________ dátum ____/____/____

Rugalmas búvárkészségek
Ezeket a készségeket bármelyik Open Water gyakorló merülés folyamán végre lehet hajtani.

    befejezve   Instruktor**             
                                                                        a  kézjegye        PADI#

1. Görcsoldás megszüntetése               ____ sz. merülésen ________#__________
2. Fáradt búvár vontatása                    ____ sz. merülésen ________#__________    
3. Felszíni úszás kompasszal                ____ sz. merülésen ________#__________
4. Légzőcső/reduktor cseréje              ____ sz. merülésen ________#__________
5. Búvárfelszerelés le/visszavétele (felszínen) ____ sz. merülésen ________#__________
6. Súlyok le/visszavétele (felszínen)    ____ sz. merülésen ________#__________
7. CESA (2., 3. vagy 4. merülés)          ____ sz. merülésen  ________#__________
8. Víz alatti kompaszos navigáció        ____ sz. merülésen ________#__________
 (2., 3. vagy 4. merülés)
(Megjegyzés: Ha az összes fentiekben felsorolt rugalmas készség teljesítése egy instruktornál történt, akkor csak egy aláírás szükséges.) 

Az összes fentiekben felsorolt rugalmas készség teljesítése sikeres volt.

Instruktor aláírása _________________________________ #__________ dátum ____/____/____

C. Nyíltvízi merülések

 befejezés dátuma Instruktor **                  befejezve a  Instruktor **
 Év/hó/Nap kézjegye    PADI #                   Év/hó/Nap kézjegye      PADI #             

1. merülés ___/____/___    ____#______  3. merülés ____/____/___    ________#_______

2. merülés ___/____/___    ____#______  4. merülés ____/____/___     _______#_______     
Tanuló Nyilatkozata: Értem a tanfolyam képzési követelményeit, és eredményesen eleget tettem min-
den minősítési követelménynek.  Kellőképpen felkészült vagyok, a képzésemhez hasonló területek és 
feltételek közötti merülésekre. Megértem, hogy további képzés ajánlott a speciális búvártevékenysé-
gekben való részvételhez, más földrajzi területeken, és hat hónapnál hosszabb inaktív időszak után. 
Kijelentem, hogy tartom magam a PADI Szabványos Búvárbiztonsági Eljárásaihoz.

Tanuló aláírása ______________________________________________ dátum ____/____/____

A PADI Scuba Diver minősítés összes előfeltételét kielégítette (a tudásfejlesztők 1., 2., 3. anyaga, 
védett vízi merülések 1., 2., 3., nyíltvízi merülések 1., 2.).   

Instruktor aláírása _________________________________ #__________ dátum ____/____/____
A PADI Open Water Diver minősítés összes előfeltételét kielégítette.

Instruktor aláírása _________________________________ #__________ dátum ____/____/____
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PADI Open Water Diver tanfolyami dokumentum és átigazolási űrlap

Hallgató neve__________________________________________   Születési ideje _____________
 Év/hó/Nap    

Levelezési cím____________________________________________________ Neme    F  N

Város __________________________________  Állam/Tartomány___________________________

Ország__________________________________________   Postai irányítószám_______________

Lakástelefon (____)_____________________  Munkahelyi telefon (____)_____________________

Fax (____)________________________   Email ________________________________________

Minden PADI Instructor-nak, aki e dokumentumot szignálja, ki kell tölteni az alábbi azonosítási részt.

PADI Instructor__________________________________  Aláírás_________________________

PADI No.________________  Dive Center/Resort szám_____________________  Dátum___________
 Év/hó/Nap    

Telefon  (____)_____________________________  Fax  (____)________________________________
Email cím  ____________________________ 

PADI Instructor__________________________________  Aláírás_________________________

PADI szám________________  Dive Center/Resort szám____________________  Dátum___________
                                                    Év/hó/Nap   

Telefon  (____)_____________________________  Fax  (____)________________________________

Email cím  ____________________________

Megjegyzés: szükség esetén pótlapon közöljük a további PADI Instructor-ok információit. 
Ha PADI Scuba Diver/Open Water Diver hallgatót igazolunk át: 
a. Töltsük ki a búvárra és a PADI Instrucor-ra vonatkozó információkat és a befejezett képzésekre 

vonatkozó megfelelő részeket.
b. Az űrlaphoz mellékeljük a búvár PADI Egészségügyi nyilatkozatának másolatát.
c. Mondjuk meg a búvárnak, hogy a minősítő kártya feldolgozásához fénykép kell.
d. Ösztönözzük a búvárt, hogy képzését mielőbb fejezze be, és magyarázzuk meg, hogy ez az űrlap 

csak az utolsó képzési modul elvégzésétől számított egy évig érvényes.

A. Védett vízi merülések 
 Elvégzés dátuma  Instructor ** 
 Év/Hó/Nap  szignója     PADI #

CW 1* ____/____/____ ______ #________  

CW 2  ____/____/____ ______ #________

CW 3   ____/____/____ ______ #________

CW 4  ____/____/____ ______ #________

CW 5 ____/____/____ ______ #________

* DS az összes CW 1. merülési készség=DSD Vízi
jártasság értékelő fogl.= OWD CW merülés1

(Megjegyzés: ha az összes védett vízi merülést és vízi jártassági értékelést egy Instructor-nál végezték, csak egy aláírás kell.)

Az összes fent felsorolt védett vízi merülés és a vízi jártasság értékelése teljesítve.

Instructor aláírása ________________________________ PADI #__________  Dátum ____/____/____ 

**Igazolom, hogy ez a hallgató kielégítően teljesítette ezt a készséget/modult/merülést, amint az a
PADI Oktatói kézikönyvben szerepel. Ez évre megújított, tanítói státuszú PADI Instructor vagyok.


