اإلشتراطات الفنية لمراكز األنشطة البحرية )مقدمي خدمات السنوركل)
مقدمة:
هتدف ىذه الالئحة إيل حتقيق السالمة و ادلستوي ادلتميز ادلهين جلميع ادلراكز و العاملني هبذا اجملال جبمهورية مصر العربية .كما
هتدف إيل شرح وتوضيح إشرتاطات الفنية الالزمة للحصول عضوية الغرفة و احلصول علي ترخيص وزارة السياحة دلراكز األنشطة
البحرية ادلختلفة.
 أوالً :الخدمات المقدمة قد تشمل-:
-1
-2

تنفيذ رحالت حبرية لنشاط السنوركل أو للنزىة طبقاً للقانون والتعليمات.
تأجري معدات السنوركل .

-1

اإلستقبال ويكون رلهز باآليت-:

 ثانياً  :مكونات المقر على أن يكون داخل منشأة فندقية أو شاطئ مخصص للنشاط:
 شباك إلستقبال السائحني وتسليم ادلعدات.
ُ
 أرفف ومشاعات لتخزين ادلعدات .

 لوحة تعليمات توضح إرشادات السنوركل وادلحافظة علي البيئة واألسعار وخطة الطوارئ.
ُ
 صندوق شكاوي ومقرتحات.
 أجهزة إتصال السلكى وتليفون زلمول
 مكتب ودوالب حلفظ ادللفات .
-2

الحمامات  :عدد  2محام مالئم ىف نطاق ادلركز

 ثالثاً  :المستندات المطلوبة ( :وتقدم صور بعد اإلطالع علي األصل)
-1
-2
-3

السجل التجاري .
عقد ادللكية أو اإلجيار للمقر
إسم وصور شهادات ادلدير الفين واإلداري .

1

-4
-5
-6

بوليصة تأمني علي العاملني والزائرين .
سجل قيد العاملني بادلركز وحيتوي علي ( ادلدير الفين  ،ادلدير اإلداري  ،ادلرشدين) .
ُ
ُ
خطة الطوارئ ادلعتمدة من ادلدير الفين .
ُ

 رابعاً  :العاملين بالمركز -:


المدير الفني -:
ُ

حاصل علي بطاقة غرفة سياحة الغوص واألنشطة البحرية سارية.

 حاصل علي:

 شهادة مرشد سنوركل  +خبرة سنتين
 أو حاصل علي شهادة مرشد غوص
ال يقل عمره عن  25سنة



مرشدو السنوركل حبد أدىن إثنني-:




حاصلون علي غرفة سياحة الغوص واألنشطة البحرية طبقاً لإلشرتاطات.
حاصل على شهادة مدرب سنوركل أو شهادة مرشد سنوركل.تؤىل لقيادة شلارسى سنوركل غري
مدربني ىف ادلياه ادلفتوحة)

 خامساً  :دفاتر وسجالت التشغيل -:
-1

سجل قيد السائحين المشتركين في النشاط ويبني بو بطاقة تعارف السائح ( اإلسم  ،العنوان  ،تاريخ

ادليالد  ،اجلنسية  ،رقم جواز السفر  ،اإلستمارة الطبية  ،و اقرار قبول ادلخاطر و قدرات السباحة  ،تاريخ
مزوالة النشاط ،نسخة من تعليمات السنوركل واحملافظة علي البيئة شلهورة بتوقيع السائح  ،وادلعدات ادلستأجرة
من ادلركز إن وجدت).
-2

سجل قيد العاملين بالمركز ومدون بو اإلسم  ،العنوان  ،تاريخ ادليالد  ،اجلنسية  ،رقم جواز السفر أو
البطاقة  ،ادلؤىل  ،الوظيفة وتاريخ بدء العمل بادلركز .

-3

سجل قيد وصالحية المعدات ومدون بو نوع ادلعدة  ،رقمها  ،تاريخ دخوذلا يف اخلدمة  ،تاريخ وطبيعة
الصيانة إن وجدت .

2

-4

سجل العائمات ومدون بو إسم العائمة  ،تاريخ السروح  ،أمساء ادلدربني  /ادلرشدين  ،مواقع السنوركل  ،أمساء
السائحني  ،نوع اخلدمة ادلقدمة ذلم ،توقيت بدء وإنتهاء كل غوصة شلهورة بتوقيع السائحني .
ُ

المعدات-:
 سادساً ُ :
-1
-2
-3
-4
-5
-6

عدد ثالثون طاقم زعانف مقاسات ُسلتلفة .
عدد ثالثون طاقم ماسك وسنوركل .
عدد ثالثون معادل طفو /سنوركلينج فست مقاسات سلتلفة .
عدد ثالثون بدلة عازلة مقاسات سلتلفة .
شنطة إسعافات أولية تناسب النشاط ادلخطط ذلا .
وحدة أكسجني طوارئ تسمح بتنفس أكسجني خالص مبعدل  15لرت/دقيقة دلدة ال تقل عن عشرون دقيقة .

-7
-8
-9

عدد ثالثون حزام ثقل مزود مبشبك سريع الفك .
عدد مائة كيلو جرام ثقل رصاص.
أدوات تدريب كاملة وتشمل الربامج التعليمية ادلصورة والكتب التعليمية الالزمة لعقد دورات التدريب ادلصممة
من مدرسة السنوركل اليت يتبعها ادلدير الفين

-1
-2
-3
-4

عدد السائحني يف ادلاء ال يزيد عن  12لكل مرشد أو مدرب سنوركل.
عدد اللنشات علي مشندورات الرباط ال يزيد عن ثالثة .
عدم شلارسة النشاط إال يف األماكن ادلخصصة للنشاط.
اإللتزام باإلعالن من احلمولة ادلسموح هبا لكل لنش طبقاً لرتخيص ادلالحة الصادر من اذليئة ادلصرية لسالمة
ادلالحة البحرية باللغة اإلصلليزية والعربية يف مكان واضح بكل لنش.
اإللتزام بالتعليمات البيئية وخاصة عدم الصيد وعدم إطعام األمساك وعدم تكسري أو دلس أو إتالف الشعاب
ادلرجانية وعدم إلقاء إي سللفات بالبحر.
شنطة إسعافات أولية تناسب النشاط علي كل لنش.
وحدة أكسجني طوارئ تسمح بتنفس أكسجني خالص مبعدل  15لرت/دقيقة دلدة ال تقل عن عشرون دقيقة
علي كل لنش.
حيظر حظراً تاماً تنفيذ أى نوع من الغوص أو اإلنرتو من خالل ادلراكز ادلرخص ذلا مبزاولة نشاط السنوركل أو
اللنشات التابعة ذلا.

إختياري

سابعاً  :تعليمات التشغيل-:

-5
-6
-7
-8

3

-9

اإللتزام بإرتداء معادل طفو أو سنوركليج فست أو بدلة مبللو عازلو عند القيام بالسنوركل يف البحر ادلفتوح.

4

