نموذج رقمForm No: D.01 :

ومرشدى الغوص والسنوركل وأنشطة الشراع
لمدربى ُ
إقرار طالب بطاقة الغرفة ُ

ومرشدى الغوص والسنوركل وأنشطة
لمدربى ُ
المنظمة إلتفاقية إصدار بطاقة الغرفة ُ
أقر أنا ُمقدم الطلب بقرائتى وفهمى التام وقبولى للقواعد ُ
الشراع وإشتراطات التجديد المذكورة أدناه متضمنه المسئولية المالية والنواحى الفنية وأقر بأن جميع المعلومات المذكورة عنى دقيقة وصحيحة
ومطابقة للواقع.
-1

ومرشدى الغوص والسنوركل وأنشطة الشراع (للمركز  /يخت السفاري) العضو فى الغرفة وأعضاء الغرفة و /أو
لمدربى ُ
ُتصدر بطاقة الغرفة ُ
الغرفة لهم الحق في إلغاء البطاقة في حالة إنتهاك اللوائح والقوانين والقواعد الدولية أو المحلية.

-2

أقر بعلمي إننى لست وكيالً أو موظف أو ُممثل قانوني للغرفة.
ومرشدى الغوص والسنوركل وأنشطة الشراع ال يتم فقط بتقديم طلب للتجديد وسداد الرسوم ،ولكن
لمدربى ُ
أقر بعلمي أن تجديد بطاقة الغرفة ُ

-3

يتم بالمتابعة الدورية السنوية للغرفة وقبولها طلب التجديد.

-4

أقر بإلتزامى بالمعايير المقررة من منظمات التدريب والتعليمات واألصول المهنية المقررة من الغرفة ،كما أتعهد بعدم مزاولة مهنة التدريب أو
اإلرشاد إال بعد تجديد رخصة منظمة التدريب التي أتبع لها وأعلم تماماً إننى سوف أكون مسئوالً قانوناً في حالة مزاولتي المهنة بدون
رخصة سارية كما أوافق على إمداد الغرفة بأي بيانات مسجلة لدى منظمة التدريب التي أتبع لها.

-5

أتعهد باإلتصال بالغرفة فى حالة تغيير في البيانات مثل مكان العمل أوالعنوان ...إلخ.

-6

أقر بعلمي إنني سأخضع إلختبارات قياس الجودة واألصول المهنية التي أقرتها الغرفة بالتنسيق مع وزارة السياحة.

-7

أقر بعلمي إنه في حالة عدم تجديد بطاقة الغرفة الخاصة بي لمدة عام او أكثر سوف أخضع الختبارات قياس الجودة واألصول المهنية التي
أقرتها الغرفة بالتنسيق مع وزارة السياحة واآلثار.

-8

أتعهد بتقديم تقرير فورى للغرفة فى حالة وقوع حوادث أو حدث من أي نوع أثناء تأديتي لعملي.

-9

أتعهد أنني سوف ألتزم بالقواعد والقوانين المعمول بها من المحميات الطبيعية ووزارة السياحة والغرفة ،وأتعهد باحترام القواعد المحلية
بالمحافظة على البيئة البحرية والثروات الطبيعية ،وأعلم تماماً إننى سوف أكون مسئول قانوناً في حالة
والمعايير الدولية وأن أقوم دائماً ُ
ومرشدى الغوص والسنوركل وأنشطة
لمدربى ُ
حدوث أي تعديات أوإنتهاكات أنه ويجوز للغرفة أيضا سحب أو وقف أو إلغاء بطاقة الغرفة ُ

الشراع الخاصة بى ووقفي عن العمل وفقاً لالئحة الجزاءات المقررة.
-10

أقر بأن البيانات والمعلومات المذكورة فى الطلب صحيحة ومطابقة للواقع.

-11

أقر بعلمي بوجوب استخدامي لكمبيوتر الغوص خالل تقديم خدمات أنشطة الغوص.

-12

أقر بعلمي بوجوب وجود بطاقة الغرفة األصلية معى أثناء آداء مهام عملى ووجوب تقديمها لمفتشى الغرفة و /أو الوزارة عند طلبها.

-13

أقر بعلمى التام وبقبولى أن تقوم الغرفة بتسجيل كافة المعاينات والتحقيقات وحمالت التفتيش المشتركة بين وزارة السياحة والغرفة سواء
على السقاالت أو فى البر أو في البحر صوت وصورة.

-14
-15

أقر بأننى على علم بأنه من الضرورى أن أحصل على وثيقة تأمين تغطى تكاليف عالجى فى حالة حوادث الغوص -ال قدر هللا -واُقر بأننى
يكن لدى تأمين سارى ُيغطى هذه التكاليف.
أتحمل مسئولية وتكاليف عالجى فى حالة الحوادث ال قدر هللا إذا لم ُ

بالنسبة لمدرب الغوص أقر بأن المدرب النجمتين وما يعادلها ،هو فقط المسموح له بإداء غوصات األنترو أو الدي إس دي وعلي أن يكون

مع كل مدرب ممارس واحد فقط وال يجوز له االنشغال بالتصوير أو إرشاد ممارسين أخرين خالل تلك الغوصات وفي حالة المخالفة أعلم
بإنني سوف أتعرض للجزاءات والعقوبات المقررة.
-16

بالنسبة لمرشد الغوص أقر بإنه غير مسموح لي بأداء غوصات األنترو أو الدي إس دي وفي حالة المخالفة أعلم بإنني سوف أتعرض
للجزاءات والعقوبات المقررة.
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