ISO Recreational Diving Standards
ISO Standard Topic

ISO Reference

Introductory training
programmes to scuba diving

ISO 11121

Diver Level 1 - Supervised Diver

ISO 24801-1

Diver Level 2 - Autonomous Diver

ISO 24801-2

Diver Level 3 - Dive Leader

ISO 24801-3

Training programmes on
Enriched air nitrox diving

ISO 11107

Instructor Level 1

ISO 24802-1

Instructor Level 2

ISO 24802-2

Recreational scuba diving
Service providers

ISO 24803

Snorkelling excursions

ISO 13289

Snorkelling Guide

ISO 13970

Gas Blender

ISO 13293

EUF Certification International on ühiselt hallatud
Euroopa Veealune Föderatsiooni (EUF) ja Austria
Standardid pluss Certification (AS + C) poolt. Lisateavet
EUF’ist saab www.euf.eu.

Rahvusvahelised Sukeldumise Standardid
kaitsevad sind
ISO standardid eksisteerivad sukeldujatele ja sukeldumise
instruktorite kvalifikatsioonile. Need standardid lepiti
kokku ISO ekspertide rahvusvahelise meeskonna poolt
ja on tunnustatud kogu maailmas, et võrrelda sukelduja
koolitust ja sukeldumisteenuste pakkumise kvaliteeti.
Standardid on aluseks Euroopa normidele ja standarditele ja seega on nad on väga laialdaselt tunnustatud kogu
maailmas.
Paljud koolitusorganisatsioonid soovivad teha oma
kursusi vastavalt ISO standarditele, kuid vaid osad
nendest on läbinud range auditi programmi EUF
Certification International. EUF liikmeskoolitusorganisatsioonid pakkuvad koolitusi, mis on üle vaadatud
auditeerimisprotsessi käigus. Kui te osalete kursusel, mis
on võrdne rahvusvahelise (ISO) standarditega,
on võimalik saada täiendav tunnistus oma lõpliku
sukeldumiskvalifikatsiooni kohta, mis näitab, et EUF
tõendab, et kvalifikatsiooni vastab ISO standardi
nõuetele. See tähendab, et on võimalik saada 2
kvalifikatsioon ühe hinnaga!
Kui koolitussüsteem on läbinud kontrolli ja kinnitatud
EUF Certification International poolt, võite olla kindel,
et on täidetud tipptasemel ISO Hobisukeldumise Standardid koolituse sisu, läbiviimise ja kvaliteedikontrolli
osas. EUF Certification International kasutab professionaalseid standardiseerimise ja sukeldumise eksperte, et
kontrollida ja inspekteerida koolitusorganisatsioone ja
teenusepakkujaid. Need eksperdid on täiesti sõltumatud
auditeeritavatest organisatsioonidest või ettevõtetest,
ehk võite olla kindlad, et nende arvamus oli auditeerimisel objektiivne ja erapooletu.
Iga EUF Certification poolt väljastatud sukeldumise
kvalifikatsiooni on laialdaselt ja rahvusvaheliselt
tunnustatud. See on kindlustus kvaliteetse sukelduja
koolituse kohta.

www.euf-certification.org

