SKRIV TYDELIG – BRUK BLOKKBOKSTAVER

Navn:_____________________________
Adresse:___________________________
Poststed:___________________________
Født:____________

Tlf. arb.: _________________
Tlf. priv.: _________________
Mobil: _________________
E-post: _________________

CMAS* instruktør. Vedlegg kopi av dokumentasjon:
CMAS*** apparatdykkersertifikat eller tilsvarende
Diplom CMAS* Instruktørkurs apparatdykking

CMAS** instruktør. Vedlegg kopi av dokumentasjon:
Diplom CMAS** Instruktørkurs apparatdykking
Dokumentasjon for kurs jeg har ledet/assistert – se retningslinjer

CMAS*** instruktør.

Vedlegg oversikt og kopi av dokumentasjon:

CMAS** apparatdykkerinstruktørsertifikat
Dokumentasjon for kurs jeg har ledet/assistert – se retningslinjer
FOTO

Dato:_____________

(kan sendes til
dykking@nif.idrett.no)

Sted:_____________________________

Søkers underskrift:_________________________________________________
For saksbehandler i Norges Dykkeforbund. Ikke skriv i dette feltet.
Saksbehandler:
Søknad godkjent
Autorisasjons-nummer
Signatur og stempel NDF

Dato behandlet:
Søknad ikke godkjent
Instruktørsertifikat nummer

Veiledning til autorisasjonssøkeren
Formål med skjemaet
Dette skjema er beregnet for søknad om autorisasjon som CMAS-instruktør innen apparatdykking. Du krysser av i rubrikken for det
instruktørnivået søknaden gjelder for.
Person-opplysninger
Du må fylle ut navn, adresse og fødselsdato. Du fyller ut de telefonnumrene du til daglig er å treffe på og e-postadresse.
Dokumentere din kompetanse
Her fyller du ut ditt kompetansenivå for å oppnå den instruktørgrad du søker om. Kravene er som følger:
CMAS* instruktør.
Kandidaten må
- Være minst 18 år
- Gjennomført og bestått CMAS en stjernes instruktørkurs.
CMAS** instruktør
Kandidaten må være minimum 19 år.
Kandidaten må oppfylle minst ett av følgende krav for å tildeles autorisasjon som NDF/CMAS** apparatdykkerinstruktør:
- Ha vært hovedinstruktør på minst ett NDF/CMAS* apparatdykkerkurs, samt gjennomført og bestått NDF/CMAS**
apparatdykkerinstruktørkurs i henhold til gjeldende rammeplan.
- Ha vært hovedinstruktør på minst ett NDF/CMAS* apparatdykkerkurs, samt deltatt aktivt som assisterende instruktør på minst
ett NDF/CMAS** apparatdykkerkurs og minst ett NDF/CMAS*** apparatdykkerkurs. Kandidaten skal ha vært fullt ut involvert i
samtlige deler av kursene, herunder planlegging, forberedelser, teoriundervisning og dykking.
CMAS*** instruktør
Krav til kandidaten:
- Minimum 20 år gammel.
- Må ha hatt aktiv NDF/CMAS** apparatdykkerinstruktørstatus i minimum ett år.
- Må ha vært hovedinstruktør på minimum tre NDF/CMAS* kurs og uteksaminert minimum 25 NDF/CMAS* apparatdykkere.
- Må ha vært hovedinstruktør på minimum to NDF/CMAS** kurs.
- Må ha vært hovedinstruktør på minimum ett NDF/CMAS*** kurs.
- Må ha vært hovedinstruktør på ett emnekurs eller ett dykkelederkurs i NDF.
- Må ha vært med i kursstaben og sammen med denne planlagt, forberedt og gjennomført et komplett NDF/CMAS*
apparatdykkerinstruktørkurs med minimum tre elever. Kandidaten må ha deltatt aktivt i både den teoretiske og praktiske
undervisningen i alle deler av kurset. Kandidaten må også ha veiledet minimum én av elevene gjennom dennes første
NDF/CMAS* kurs som hovedinstruktør.
For all kursaktivitet må vedlegges timeplan og deltakerliste.
Signatur
Søknad om autorisasjon fremsettes av søkeren selv, derfor skal søknaden signeres av deg som søker.
Krav til utøvelsen
Autorisasjonen er gyldig for 2 år om gangen. For å opprettholde din autorisasjon må du kunne dokumentere undervisningsaktivitet i
perioden. Tapt autorisasjon som følge av inaktivitet kan opprettes igjen ved å rapportere inn som hjelpeinstruktør på et kurs.
Autorisasjonen kan når som helst inndras hvis den autoriserte viser seg ikke å fylle de krav som må stilles til pålitelighet og dugelighet.
Som autorisert CMAS-instruktør forplikter du deg å til enhver tid rette deg etter de krav og retningslinjer som gis av NDF og/eller
CMAS. Du forplikter deg til selv å holde deg underrettet om endringer som måtte forekomme. Du får alle nyheter ved registrering på
www.ndf.no og ved innlogging på NDF sitt instruktørnett. Som utøvende instruktør må du ha inngått Treneravtale med NDF og være
tilknyttet en autorisert dykkeskole. NDF forbeholder seg retten til å fakturere et ekspedisjonsgebyr i henhold til de til enhver tid
gjeldende satser.
Signert søknad med vedlegg og et passbilde sendes: Norges Dykkeforbund, Ullevål Stadion, 0840 Oslo

