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Nazwisko: ______________________________________ Imię: ____________________________________ 

Poziom kursu: _____________________________________________ Spełnił wymagania wstępne? _______ 

Jeśli rebreather, to który będzie używany na kursie: ______________________________________________ 

Data rozpoczęcia: ___________ Data zakończenia: ___________ Nazwisko instruktora: _________________ 

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. 
 

1. Kontrola pływalności                           Numer nurkowania  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Na głębokości           

Podczas wynurzania           

Na przystanku bezpieczeństwa lub przystankach dekompresyjnych           

Średni wynik           
 

2. Techniki poruszania się                      Numer nurkowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Technika pływania w płetwach i jej efektywność           

Opływowa pozycja ciała i unikanie zamulenia           

Techniki przeciągania się - jeśli używane           

Średni wynik           
 

3. Znajomość sprzętu                              Numer nurkowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Komfort stosowanej konfiguracji i wyposażenia           

Znajomość umiejscowienia, przeznaczenia i zastosowania sprzętu           

Zdolność efektywnego przełączania gazów i kontrola PO2 na CCR           

Zdolność obsługi sprzętu w wodzie           

Średni wynik           
 

4. Świadomość                                         Numer nurkowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Świadomość pozycji partnera i instruktora           

Kontrola manometru, przyrządów pomiarowych, komputera i PO2 na CCR           

Świadomość fizycznego położenia (w odniesieniu do nurkowania)           

Reakcja na sygnały           

Zdolność do samoratownictwa  (obejmuje jakość reakcji)           

Zdolność pomocy partnerowi (zawiera bycie dostępnym dla partnera)           

Świadomość i reakcja na zmiany stanu sprzętu podczas ćwiczeń           

Zdolność koncentracji na celu nurkowania           

Ogólna czujność           

Średni wynik           
 

5. Potwierdzenie ocen i podsumowanie nurkowań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Data nurkowania           

Czas nurkowania           

Parafka nurka           

Parafka instruktora           
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Wypełnij po ukończeniu kursu: 
 
Punkty 1-3 poniżej wypełnia i omawia instruktor wraz ze studentem po ostatnim nurkowaniu na kursie. 

1. Ocena ogólna: 
a. _____ Samowystarczalność 

b. _____ Bezpieczeństwo i czujność 

c. _____ Zdolność bezpiecznego nurkowania z wykorzystaniem danego typu sprzętu  

d. _____ Możliwość bezpiecznego nurkowania bez nadzoru  

e. _____ Partner może komfortowo i bezpieczne nurkować z tą osobą  

f. _____ Sprawność fizyczna odpowiednia do tego typu nurkowania (minimalne wymaganie dla studenta to: 

płynąć 20 minut w pełnym sprzęcie ze średnią prędkością 15 metrów (50 stóp) na minutę).  

g. _____ Przygotowanie psychiczne, całkowite zrozumienie ryzyka oraz znajomość sprzętu i procedur 

wymaganych do danego typu nurkowania 

h. _____ Zadowalające wykonanie wszystkich umiejętności i ćwiczeń zarządzania stresem wymienionych w 

Standardach. 

2. W mojej ocenie instruktorskiej studenta, jego umiejętności, komfort, sprawność fizyczna, przygotowanie 

psychiczne oraz znajomość obsługi sprzętu _________________________ do uzyskania kwalifikacji na tym 

poziomie nurkowym. 

3. Dlatego ja, ___________________________________________, instruktor(rzy) rekomenduje: 

a. _____ Wydanie nurkowi certyfikatu na ten poziom nurkowy.  

b. _____ Przed wydaniem licencji wykonanie lub poprawienie następujących ćwiczeń: 

               (zobacz uwagi instruktora(ów), poniżej lub na odwrocie tego formularza). 

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. 
 

Uwagi: 

 
 
 
___________________________  _____________    _________________________ ____________ 
  Podpis instruktora              Data:      Podpis studenta                           Data 
 
Jeśli uczestnik jest w wieku poniżej 18 lat, to rodzic lub opiekun musi podpisać umowę i zgodzić się być prawnie z nią 
związanym, a ponadto jest prawnie odpowiedzialny za małoletniego uczestnika, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie 
szkody, uszkodzenia ciała lub śmierci, które mogą wystąpić wskutek udziału małoletniego w działalności nurkowej. Rodzic 
lub opiekun wyraża zgodę, aby być w pełni odpowiedzialny za zwolnienie stron za szkody, uszkodzenia ciała lub śmierci 
spowodowanej przez małoletniego, w tym skarg wniesionych przez małoletniego, za jakiekolwiek szkody. 

 
 

___________________________     _______________________________ 
  Podpis rodzica lub opiekuna      Data 

 
UWAGA: Ten formularz musi być przechowywany przez instruktora  przez minimum pięć (5) lat. Na prośbę QA lub z powodów 
prawnych, instruktor prześle IANTD HQ lub lokalnemu biuru IANTD kopię dokumentacji dla wymienionych studentów. 
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