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PADI MSDT – ETT STEG VIDARE I DIN PROFESSIONELLA DYK KARRIÄR! 
 

Z-DYK & BÅT och PADI Course Director Anna Axelsson erbjuder dig som är PADI Open Water 
Scuba Instructor – OWSI, möjligheten att ta nästa steg i din karriär, PADI MSDT. Genom att ha 5 
Specialty Instructor certifikat och ha certifierat 25 dykare kan du ansöka om att bli PADI Master 

Scuba Diver Trainer. 
 

PRIS: 
6000 kr inkl. moms/person 

Avgifter till PADI tillkommer. (37 GBP per delkurs samt MSDT ansökningsavgift 69 GBP). För 
tillfället erbjuds ”6-för-5” av PADI. 

OBS! – Swishbetalning endast (072–8878367). Priset förutsätter att erbjuden kurs genomförs i ett 
sammanhang, dvs. det går inte att göra ett uppehåll för att senare återkomma för att slutföra kursen. 

 
UPPLÄGG 

Enriched Air (Nitrox), Torrdräkt, Navigation, Sök & Bärgning, Natt och Vrak. I särskilda fall kan i 
samråd med kursledningen, en kurs bytas ut mot ett annat alternativ. 

Utbildningen innefattar teori och utedyk. 
 

TID och PLATS: 
Helgen den 21–22 maj 2022 med början 08.00 på morgonen. Samling på dykskolan den 21 maj kl. 

08.00 för information och teoripass med mera. 
 

TEORIMATERIAL (eLearning): 
Instruktörsmanualer hämtar du själv på padi.com där du loggar in på ditt konto. Observera att vissa 
manualer, t.ex. navigation, kan endast läsas online. Du ska ha läst igenom samtliga kursmanualer för 

ovan angivna kurser till kursstart. 
 

UTRUSTNING: 
Du ansvarar för att din egen dykutrustning samt att den följer PADI standard. Du behöver även en 

egen lampa. Skolan kan låna ut viss utrustning i förekommande fall. 
Skolan tillhandahåller flaska och luft. 

 
SISTA SVARSDAGEN FÖR DELTAGANDE: 

Tisdage den 17 maj 2022 till zdykbat@gmail.com eller sms/mobil till 070-8878367. 
 

Anmälan är bindande (dvs även om ni uteblir, helt eller delvis, blir ni betalningsskyldiga) och 
kursavgiften återbetalas inte. 

 
VÄLKOMNA! 


