Fördjupa din dykkunskap med Vått 69 - Gå din fortsättningskurs hos oss!

CMAS Tvåstjärnig Vidareutbildning
CMAS Tvåstjärnig dykkurs är för dig som vill prova lite mer avancerad
dykning för att bland annat kunna dyka till max 30 meters djup. Vi utbildar
enligt CMAS dykutbildningssystem och våra dykinstruktörer kommer att
som gör allt för att ge dig en både rolig och givande vidareutbildning.
Kursen börjar med sex teorilektioner, repetition samt teoriprov och
avslutas med en förlängd helgs dykning på ”Skeppis”, klubbens
anläggning i Lysekil där vi gör tre praktikmoment samt fyra kursdyk (se
schema nedan).

Grundkurs
(CMAS ★ Dykare)

Fortsättningskurs
(CMAS ★★ Dykare)

Efter avslutad kurs erhåller du certifikatet CMAS Two Star Diver som är
erkänt värden över.

Avancerad dykkurs
(CMAS ★★★ Dykare)

Vad är CMAS ★★?

CMAS ★★ är steg två i utbildningsstegen inom CMAS och motsvarar
PADI Advanced OpenWater (och delar av PADI Rescue Diver-kursen).
Det är inget problem om du har utbildats inom ett annat system. Du kan göra en cross-over till CMAS
bara du uppfyller förkraven nedan.
Varför utbilda dig i vår dykklubb?
Sportdykarklubben Vått69 är ansluten till svenska sportdykarförbundet
(SSDF) och därmed en del i Riksidrottsförbundet. Som medlem i en klubb
ansluten till SSDF får du automatiskt en dykförsäkring som gäller både i
Sverige och utomlands (ofta är det ett krav utomlands att man har en
dykförsäkring för att kunna dyka med ett dykcenter)
De största fördelarna med att vara medlem i vår dykklubb är tillgången till
klubbstugan i Lysekil, dykbåtar, pooltider i Trollhättans simhall (man behöver testa sin utrustning och
träna i en säker miljö då och då) samt kompressor för att fylla på luft i dykflaskor – Och sist men inte
minst kamratskap med intressegemenskapen runt dykning.
Schema:
3-veckors schema
Vecka

Måndag

v.17
26/5-2/5

T1 + T2
Teori
18:00-21:00

T3 + T4
Teori
18:00-21:00

v.18
3-9/5

T5 + T6
Teori
18:00-21:00

Reserv & Repetetion
Teori
18:00-21:00

v.19
10/4-16/5

T7
Teoriprov
18:00-20:00

T7
omskrivning
18:00-20:00

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

Kväll
Ankommer Skeppis
18:00-20:00

P1, P2, Lunch, P3
Skeppis
Heldag

D1, D2, Lunch, D3
(Mörkerdyk), Skeppis
Heldag

D4
Hemresa
18:00-15:00

Kurspris:
3 450 kr (varav anmälningsavgift 1000 kr)
Detta ingår i kurspriset:
• SSDF tvåstjärnig lärobok
• 6 Teoripass + provskrivning
• 3 praktikmoment
• 4 kursdyk
• CMAS ★★ dykcertifikat
• Luftfyllningar
• Boende inklusive mat på Skeppis
Kostnader för resor tillkommer. Samåkning rekommenderas.
Förkrav:
•
•
•
•
•
•
•

Du skall ha genomgått CMAS/SSDF enstjärnig eller annan likvärdig utbildning, i annan
organisation t.ex. PADI OW, NAUI, BSAC
Du skall ha minst 20 loggbokförda dyk, varav minst 10 i djupintervallet 10-20 meter. Minst 10
av dyken skall vara genomförda i nordiska eller likvärdiga vatten.
Du bör ha gjort något dyk i närtid innan kursstart.
För att gå utbildningen skall du vara fullt frisk *
Du är minst 15 år, målsmans underskrift behövs om du är under 18 år
Ska informeras om och skriva under dokumentet ”SSDF-Risker vid dykning”
Vara medlem i Vått69 eller annan SSDF-ansluten dykklubb.

* Inför din kurs kommer du att fylla i en egen hälsodeklaration. Om du svarar ja på någon av frågorna
eller är över 45 år skall du göra en läkarundersökning för dykning innan du börjar dyka.
Utrustning:
Du behöver själv ha en komplett sportdykarutrustning, torrdräkt rekommenderas.

Anmäl dig redan idag!
För att anmäla dig:
Skicka intresseanmälan till kurs@vatt69.se
1. Vi skriver upp dig som intresseanmäld.
2. Du får Mail med betalningsinformation.
3. För att säkra din plats betalar du in anmälningsavgiften.
Vänta inte med att anmäla dig, bara 8 elever detta kurstillfälle.
Hälsningar och väl mött önskar

Vått69

