PADI Discover Scuba® Diving
-osallistujan lausunto
Lue seuraavat kappaleet huolellisesti.
Tämä lausunto, joka sisältää lääketieteellisen kyselylomakkeen, vastuuvapautusta ja riskinottamista
koskevan sopimuksen (riskejä ja vastuuta koskeva lausunto), ei-edustussopimuksen ja Discover Scuba
Diving -tietoja ja -turvallisuutta koskevan tarkastuksen, kertoo sinulle joistakin laitesukellukseen littyvistä
mahdollisista riskeistä ja käytöksestä, jota sinulta edellytetään PADI Discover Scuba Diving -ohjelman
aikana. Jos sinä olet alaikäinen, vanhempasi tai huoltajasi on luettava tämä opas ja allekirjoitettava
taustapuolelle.
Sinun on myös opittava tärkeitä hengittämistä ja paineentasausta koskevia turvallisuussääntöjä PADI
Professional -kouluttajalta laitesukelluksen aikana. Laitesukeltaminen ja laitesukelluslaitteiden käyttö
ilman asianmukaista valvontaa tai ohjeita voi johtaa vakavaan vammautumiseen tai kuolemaan.
Sinua neuvotaan niiden käytössä pätevän kouluttajan suoran valvonnan alaisena.

PADIn lääketieteellinen kyselylomake
Laitesukellus on jännittävä ja vaativa toiminto. Pystyäksesi harjoittamaan laitesukellusta et voi olla
erittäin lihava tai huonokuntoinen. Sukeltaminen voi olla rasittavaa tietyissä tilanteissa. Hengitys- ja
verenkiertoelintesi on oltava hyvässä kunnossa. Kaikkien elimistön ilmatilojen on oltava normaaleja ja
terveitä. Henkilö, jolla on sydänongelmia, epilepsia, astma, vaikea lääketieteellinen ongelma, joka
on vilustunut tai tukkoinen tai alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alainen, ei saa sukeltaa. Jos käytät
lääkettä, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tähän ohjelmaan osallistumista.
Lääketieteellisen kyselylomakkeen tarkoitus on selvittää, tulisiko sinun käydä lääkärintarkastuksessa
ennen urheilusukeltamiseen osallistumista. Myöntävä vastaus kysymykseen ei välttämättä sulje pois
sukeltamista. Myöntävä vastaus tarkoittaa, että sinulla on tila tai sairaus, joka saattaa vaikuttaa
turvallisuuteesi sukeltamisen aikana, ja sinun on kysyttävä lääkärin neuvoa.
Vastaa seuraaviin aikaisempaa ja nykyistä sairaushistoriaasi koskeviin kysymyksiin KYLLÄ tai EI.
Jos et ole varma, vastaa KYLLÄ. Jos yksikään näistä kohdista pätee sinun kohdallasi, meidän
on vaadittava, että keskustelet lääkärin kanssa ennen laitesukeltamista. PADI Professional antaa
sinulle lääkärille annettavan PADI Medical Statement (PADIn lääketieteellinen lausunto) ja PADI
Guidelines for Recreational Scuba Diver’s Physical Examination (PADIn ohjeet urheilusukeltajan
lääkärintarkastusta varten).
_____

Onko sinulla juuri nyt korvatulehdus?

_____

Onko sinulla todettu korvasairaus, kuulon menetystä tai tasapainohäiriöitä?

_____

Onko sinulle tehty korvaleikkaus tai nenän sivuonteloiden leikkaus?

_____

Onko sinulla juuri nyt flunssa, tukkoisuutta, sivuontelotulehdus tai keuhkoputkentulehdus?

_____

Onko sinulla ollut hengitysongelmia, voimakkaita heinänuha- tai allergiakohtauksia tai keuhkosairaus?

_____

Onko sinulla ollut ilmarinta (pneumothorax) tai onko sinulle tehty leikkaus rintakehään?

_____

Onko sinulla nykyisin astmaa tai onko sinulla todettu keuhkolaajentuma tai tuberkuloosi?

_____

Käytätkö juuri nyt lääkettä, jossa on varoitus fyysisten tai henkisten kykyjen heikkenemisestä?

_____

Onko sinulla käytösongelmia tai henkisiä tai psyykkisiä ongelmia tai hermostohäiriö?

_____

Oletko raskaana tai voisitko olla raskaana?

_____

Onko sinulle tehty kolostomia?

_____

Onko sinulla ollut sydänsairaus tai sydänkohtaus, onko sinulle tehty sydänleikkaus tai verisuonileikkaus?

_____

Onko sinulla ollut korkea verenpaine, angina pectoris tai käytätkö verenpainelääkettä?

_____

Oletko yli 45-vuotias ja onko sinulla ollut suvussa sydänkohtaus tai aivohalvaus?

_____

Onko sinulla ollut verenvuotoa tai muita verisairauksia?

_____

Onko sinulla todettu diabetes?

_____

Onko sinulla ollut taudinkohtauksia, tajuttomuutta tai pyörtymisiä, kouristuksia tai epilepsiaa tai käytätkö
näiden estämiseen lääkkeitä?

_____

Onko sinulla ollut selkä-, käsi- tai jalkavaivoja loukkaantumisen, murtuman tai leikkauksen jälkeen?

_____

Onko sinulla todettu suljetun tai avoimen paikan kammo tai paniikkihäiriöitä (klaustrofobia tai
agorafobia)?

Toteamus edustamattomuudesta ja
tiedoksisaantisopimus
Sukelluskoulu Aalto S-24620
Ymmärrän ja myönnän että PADIn jäsenet (“jäsenet”), mukaanlukien ________________________
ja/tai ketkä tahansa PADI kouluttajat ja Divemasterit jotka liittyvät ohjelmaan johon osallistun,
omaavat lisenssin käyttää PADI tuotemerkkejä ja vetää PADI koulutusta, mutta eivät ole PADI
EMEA Ltd.:n, PADI Americas, Inc.:n, tai niiden emoyhtiön, tytäryhtiön eikä sidossuhteessa olevien
yritysten (“PADI”) edustajia, työntekijöitä tai franchising edustajia. Ymmärrän myös että jäsenten
liiketoimet ovat yksityisiä eikä PADIn omistamia eikä johtamia, ja vaikka PADI luo standardit
PADI sukelluskoulutusohjelmiin, se ei ole vastuussa jäsenten liiketoiminnoista eikä sillä ole oikeutta
kontrolloida niitä eikä jäsenten tai heidän henkilökuntansa päivittäistä PADI ohjelmien vetämistä
ja sukeltajien valvontaa.

Toteamus riskeistä ja vastuusta
Tämä on toteamus, jossa sinulle kerrotaan pinta- ja laitesukelluksen riskeistä. Toteamus määrittää
myös sukelluskurssin olosuhteet joihin osallistut omalla riskilläsi.
Allekirjoituksesi vaaditaan tähän toteamukseen todistamaan, että olet saanut ja lukenut tämän
toteamuksen. On tärkeää, että luet toteamuksen sisällön ennen kuin allekirjoitat sen. Jos
toteamuksessa on jotain mitä et ymmärrä, ole hyvä ja keskustele siitä kouluttajasi kanssa. Mikäli
olet alaikäinen, myös vanhempasi tai huoltajasi tulee allekirjoittaa tämä lomake.

Riskin hyväksyminen
Ymmärrän ja myönnän etteivät koulutusta vetävät sukelluksen ammattilaiset
kouluttajan nimi
_____________________________,
koulutuksen järjestävä sukelluskoulu
Sukelluskoulu Aalto S-24620 PADI EMEA Ltd., PADI Americas, Inc.,PADI Wordwide Corp.
___________________________,
eikä niihin kuuluvat yritykset tai tytäryritykset, eikä niiden työntekijät, toimihenkilöt, edustajat tai
valtuutetut hyväksy mitään vastuuta kärsimästäni kuolemasta, vammasta tai muusta vahingosta, joka
johtuu omasta toiminnastani tai mistään seikasta tai tilasta, joka on omassa hallinnassani ja joka
on aiheutunut omasta huolimattomuudestani.
kouluttajan nimi
Siinä tapauksessa, että kouluttaja/t _________________________________,
koulutuksen järjestävä
Sukelluskoulu Aalto S-24620
sukelluskoulu ____________________________________
PADI EMEA Ltd., PADI Americas, Inc.,
PADI Wordwide Corp. ja kaikki edellä mainitut osapuolet eivät ole syyllistyneet huolimattomuuteen
tai muuhun velvollisuuksiensa laiminlyöntiin, osallistun tälle sukelluskurssille täysin omalla vastuullani.
VAHVISTAN VASTAANOTTANEENI TÄMÄN TOTEAMUKSEN EDUSTAMATTOMUUDESTA
JA TIEDOKSISAANTISOPIMUKSEN JA OLEN LUKENUT KAIKKI KOHDAT ENNEN TÄMÄN
TOTEAMUKSEN ALLEKIRJOITTAMISTA.

________________________________________________________
Osallistujan nimi (ole hyvä, tekstaa)

Varoitus
Pinta- ja laitesukellukseen liittyy riskejä, jotka voivat johtaa vakaviin vammoihin tai kuolemaan.
Sukeltamiseen paineilmalla liittyy tiettyjä riskejä; mahdollisuus saada dekompressiotauti,
keuhkojen ylilaajenemisvamma tai muu painevamma, jotka vaativat painekammiohoitoa.
Koulutukseen ja luokitukseen vaadittavat harjoitussukellukset saatetaan tehdä kaukana, sekä
ajallisesti että matkan osalta, lähimmästä painekammiosta. Pinta ja laitesukellus ovat fyysisesti
rasittavia toimintoja ja tulet ponnistelemaan tämän kurssin aikana. Sinun tulee ilmoittaa rehellisesti
ja mitään salaamatta terveysselontekosi koulutuksen järjestäville kouluttajalle/jille ja koululle.

________________________________________________________

________________

Osallistujan allekirjoitus

Päiväys (pp/kk/vv)

________________________________________________________

________________

Vanhemman/huoltajan allekirjoitus (tarvittaessa)

Päiväys (pp/kk/vv)

Tarvitsemme lisäksi seuraavat tietonne rekisteröidessämme sukelluskokemuksenne
PADIn järjestelmään. Sähköpostiinne saattaa tulla PADI lta kysely kokemuksistanne
/ esittely sukelluksen alkeiskurssista.
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