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 förvaltas gemensamt av
Europeiska Undervattens Federationen och Österrikes
Standardiserings Institut Plus (AS+C).
För mer information
om EUF, besök www.euf.eu

www.euf-certification.org

Internationella dyk överenskommelser
skyddar dig
ISO överenskommelse finns för ett flertal olika
dykrelaterade och dykinstruktörs utbildningar. Denna
överenskommelse har beslutats av team Internationella
ISO experter och har blivit accepterade runt jorden som
värdegrund för kvalitet för dykutbildningen och dyknäringen. Överenskommelsen kallas den Europeiska Normen,
denna har blivit erkända världen över.
Många utbildningsorganisationer genomför sina kurser
efter dessa överenskommelser, vissa har även genomgått
rigorösa kontrollprogram genomförda av EUF Certification International. EUF medlem, erbjuder kurser från ett
utbildningssystem som har genomgått denna process.
Om Du tar en kurs som är likställd med en International
(ISO) Standards, ditt slutliga certifikat kan även bära EUF
loggan. Ditt dykcertifikat talar då om att detta uppfyller
kraven i tillämplig ISO standard. Detta är det samma som
att få två dyk certifikat till priset av ett.
När ett utbildningssystem blivit granskat och godkänt av
EUF Certification International, kan du vara säker på att
detta uppfyller högsta krav beträffande ISO Sportdykar
överenskommelser gällande innehåll, utbildning och
kvalitetskontroll. EUF Certification International använder
sig av professionella experter för inspektion och kontroll
av utbildningssystem och dess utövare.
Dessa experter är totalt fristående emot de utbildningssystem de kontrollerar och godkänner, detta för att
Du skall känna trygghet
i deras objektivitet.
Varje dykutbildningssystem som bär EUF loggan, är alla
allmänt erkända och accepterade internationellt.
Detta är din garanti för kvalitet i din dykutbildning.

