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Drogi nurku IANTD,  

                 Dziękujemy za wybranie IANTD jako agencji szkoleniowej. Przygotowaliśmy specjalnie dla 
Ciebie ten przewodnik by było Ci łatwo zrozumieć cały proces administracyjny Twojego kursu nurkowania. 

 
Twój instruktor IANTD poprosi Cię o wypełnienie kilku formularzy na różnych etapach Twojego treningu: 

 Na początku (przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań): 
o Formularz Studenta;. 

 Ten formularz zawiera osobiste informacje kontaktowe, jak również informacje potrzebne do 
zarejestrowania Cię po ukończeniu kursu IANTD. 
 

o Formularz Medyczny;. 
 Formularz ten poinformuje instruktora na temat ewentualnych schorzeń co pozwoli mu 

odpowiednio zareagować podczas szkolenia oraz może wykazać konieczność wizyty u lekarza. 
 

o Formularz Zwolnienia z Odpowiedzialności; 
 Ten formularz pomoże zrozumieć Ci ryzyko związane z działaniami, które podejmujesz podczas 

kursu.  
 

 Podczas zajęć w basenie i na wodach otwartych: 

o Formularz oceny w wodzie – CZĘŚĆ PIERWSZA: 
 W tym formularzu instruktor wpisuje oceny wykonana różnych umiejętności na każdym 

nurkowaniu. Instruktor wyjaśni  ocenę i powie co trzeba zrobić, aby poprawić swoje umiejętności 
podczas następnego nurkowania. 

 Oceny wahają się od 0 do 100, a stopnie pomogą Ci śledzić postępy swoich nurkowań zarówno w 
wodach zamkniętych, wodach otwartych lub środowisku z sufitem (overhead). 

 Według jakiej skali, instruktor będzie oceniać stopień Twojej sprawności? 

 W formularzu wpisuje się wartości od 0% do 100% zgodnie z następującym: 
o 0 do 49% dodatkowy trening basenowy jest konieczny przed kontynuacją kursu. 
o 50 do 69% konieczność dodatkowego treningu. Średnia wartość oceny zajęć w wodzie 

musi  być podniesiona. 
o 70 do 79% Minimalne wykonanie. Kwalifikacje wstrzymane, dopóki jakość nie 

zostanie poprawiona. 
o 80 do 89% Dobre umiejętności wodne, płynne i spójne. 

o 90 do 99% Wyjątkowe umiejętności wodne. 

o Uwaga! Aby kwalifikować się do zaliczenia dowolnego szkolenia IANTD 
minimalna ocena umiejętności musi wynosić 80% ze 100%. Wykonując 
dodatkowe nurkowania uczestnik kursu może ukończyć kurs z co najmniej 80% 
w ciągu ostatnich dwóch kolejnych nurkowań. Może to wymagać kilku 
dodatkowych nurkowań dodanych do kursu. 
 

 Na zakończenie kursu: 
o Formularz oceny w wodzie – CZĘŚĆ DRUGA. 

 Wypełniając drugą część formularza oceny w wodzie instruktor potwierdza, że jesteś certyfikowany 
lub określa, jakie dodatkowe działania należy wykonać przed otrzymaniem certyfikacji 

 

Wszystkie formularze wymienione powyżej są dostępne w Twoim Digital IANTD Kit.  Jeśli nie otrzymałeś 

formularzy, możesz o nie poprosić przez e‐mail: certifikace@iantd.cz  Mamy nadzieję, że Twój kurs IANTD 
będzie dla Ciebie przyjemnym i wspaniałym doświadczeniem. 

 

Wszystkiego najlepszego,  

Od zespołu IANTD World Headquarters  
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