PADI Duiken voor de jeugd:
Bevestiging van verantwoording
en besef van risico

(S.v.p. aandachtig lezen, alle open delen invullen en aansluitend ondertekenen en dateren.)
Ik/wij,
, en mijn/ons kind,
,
hebben de “duiken voor de jeugd: verantwoordelijkheid en risico” video of “flipchart” bekeken en begrepen.
We bevestigen dat we gewezen zijn op de risico’s van het persluchtduiken en grondig geïnformeerd zijn over
onder andere decompressieziekte, overdrukverwondingen aan de longen, verdrinking, verwondingen aan de
oren, paniek, andere verwondingen en de dood. We begrijpen ook onze verantwoordelijkheid als ouder en als
deelnemer (kind) tijdens duikactiviteiten en stemmen er mee in om deze verantwoordelijkheid als de onze te
accepteren.
Als ouder/voogd van het minderjarige kind, begrijp ik (begrijpen wij) en stem er mee in dat het uitsluitend
mijn/onze verantwoordelijkheid is om te beoordelen of mijn/ons kind deel kan nemen aan duikactiviteiten
met perslucht. Mijn/onze beslissing is gebaseerd op de mentale, lichamelijke en emotionele toestand van
mijn/ons kind en op zijn/haar medische verleden. Ik begrijp (wij begrijpen) en stem/stemmen er mee in dat het
mijn/onze verantwoordelijkheid is om eventuele bedenkingen met betrekking tot het medische verleden en de
deelname aan dit programma door mijn/ons kind met een arts door te spreken.
Ik/wij begrijp(en) en stem(men) er mee in dat het mijn/onze verantwoordelijkheid is om de vaardigheden en
gezondheid van mijn/ons kind te blijven beoordelen om vast te stellen of hij/zij kan blijven deelnemen aan het
programma en na het programma door kan gaan met duiken.
Ik/wij stem(men) er mee in alle toezicht- en dieptebeperkingen van de PADI-brevettering van mijn/ons kind
te respecteren.
Ik/wij begrijpen dat PADI-instructeurs/duikcentra certificeert en in materialen voorziet die gebruikt worden in
programma’s welke door PADI ontwikkeld zijn.
Ik/wij begrijpen dat het duikcentrum en de instructeur verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van en het
toezicht op deze activiteit.
Ik/wij begrijp(en) mijn/onze verantwoordelijkheden en die van mijn/ons kind, zoals deze aangegeven zijn in de
Youth Diving Responsibilities and Risk video of op de flip-chart.
We hebben deze bevestiging gelezen en begrepen. We stemmen in met de voorwaarden en vereisten en
stemmen er mee in dat deze bevestiging een bindende overeenkomst tussen ons, de professional, het
duikcentrum en International PADI, Inc. is.
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