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 is jointly operated
by the European Underwater Federation (EUF) and
Austrian Standards plus Certification (AS+C). For
more details about the EUF, visit www.euf.eu.

www.euf-certification.org

Internasjonale dykkerstandarder beskytter deg
Det finnes ISO-standarder for en rekke dykker- og
instruktør nivåer. Disse standardene har blitt vedtatt av
en gruppe internasjonale ISO eksperter. Standardene er
anerkjent over hele verden som referansenivå på kvalitet
på dykkeropplæring og tjenester. De er også gjort til
europeiske standarder, så de er anerkjent over hele verden.
Mange utdanningsorganisasjoner har valgt å gjennomføre
kursene sine i henhold til disse standardene, og noen har
blitt evaluert i en grundig kontroll utført av “EUF Certification International”. Utdanningsorganisasjoner som er
medlem av EUF tilbyr kurs fra et system som har vært gjennom denne prosessen. Hvis du tar et kurs som tilsvarer ett
av de internasjonale (ISO) standardene, kan sertifikatet du
mottar ha en setning som sier at EUF bekrefter at kurset
oppfyller kravene i den relevante ISO-standarden. Det er
som å få to kvalifikasjoner for prisen av ett!
Når et utdanningssystem har blitt vurdert og godkjent av
“EUF Certification International”, kan du være sikker på
at den har oppfylt kravene som stilles av ISO gruppen for
standarder innen fritidsdykking når det gjelder kursets
innhold, pedagogikk og kvalitetskontroll. “EUF Certification International” bruker profesjonelle standardiseringeksperter, samt eksperter innen fritidsdykking til å inspisere
utdanningsorganisasjoner og tjenesteleverandører. Disse
ekspertene er helt uavhengige i forhold til de organisasjoner de skal evaluere. Det gjør at du kan være trygg på at
deres vurderinger har vært objektive.
Alle dykkersertifikater som har bekreftelse på EUF
godkjenning er respektert og akseptert internasjonalt.
Det er din garanti for at du har fått en opplæring av god
kvalitet.

