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Välkommen! 

Vi ska göra vårt yttersta för att lära Dig dyka eller dyka ännu bättre. För skolan handlar det om att lära ut dykning så att 
Ni kan upptäcka den fantastiska vattenvärld som finns under ytan eller få ut mer av dykningen. Visst är det konstigt att vi 
vet så mycket om rymden men så lite om livet under vattenytan? För att det ska bli så bra som möjligt har vi några 
hållpunkter för Dig att ta fasta på. 

Kursavgift: 
Betalas senast vid kursstart och återfås inte om man avbryter kursen helt. Vill man göra en paus så erbjuder skolan, för en 
administrativ avgift om 1 000 kronor, fortsättning på kursen i mån av plats när en motsvarande kurs går senare, allt inom 
sex månader från kursstart. 

Behov av extra tid 
Alla kan lära sig dyka men inte nödvändigtvis på samma tid. Behov av extra tid för inomhusträning ingår inte men 
tillhandahålls mot en extra debitering om självkostnadspris för poolhyra jämte en administrativ avgift om 1200 kronor 
per timma inkl. moms. Behov av extra tid för utomhusdyk ingår inte men tillhandahålls mot en extra debitering om 1700 
kronor per tillfälle inkl. moms. 

Transporter till och från dykplatser och bassäng 
Transporter ingår inte men i görligaste mån kan biltransport ordnas. 

Dykare under 18 år 
Det är ett önskemål att föräldrar till underåriga närvarar under kursen, särskilt under dyktillfällena. 

Inläsning 
Det är viktigt för Dig själv men också för övriga deltagare att Du följer den uppgjorda kursplanen och lär Dig 
de kapitel som gäller för varje gång vi träffas inkluderande de kunskapskontroller som hör till berörda avsnitt, vare sig 
det handlar om att läsa en fysisk bok eller eLearning. 

Utrustning 
Skolan lånar inte ut utrustning till kurser men kan i förekommande fall hyra ut utrustning till de priser som finns 
angivna på hemsidan. Kursdeltagare erhåller dock 10 % rabatt. 
Det åligger den som lånar eller hyr utrustning att vårda den ömt. Det du har sönder får du betala för att reparera eller om 
det inte går, köpa nytt. För att Du inte ska behöva betala för ovarsam hantering, följ våra instruktioner! 

GDPR 
Observera att elevernas personliga information databehandlas och registreras men också hos PADI när sedermera 
certifikat-beställningar sker. Mer om vår integritetspolicy finner du på hemsidan. 

Kontakt 
Om Du har frågor om nästan vad som helst är Du alltid välkommen att höra av Dig till Claude D Zacharias, 
enklast på 072-887 83 67. 

Än en gång, välkommen! 

Claude D Zacharias 
______________________________ 
Har tagit del och förstått innehållet. 
(Namnunderskrift i förekommande fall även målsman) 


