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RISK OCH ANSVARS 

INFORMATION 
(EU Version) 

 

Läs informationen noga och fyll i de tomma fälten före du undertecknar dokumentet. 

I denna information får du upplysning om riskerna med fridykning och apparatdykning. Informationen fastslår också 
vilket eget ansvar du själv har för dina handlingar under kursen. 

Din underskrift på detta dokument krävs som bevis på att du har mottagit och läst informationen. Det är viktigt att du 
läser igenom dokumentet noga före du undertecknar det. Fråga din instruktör om det är något i informationen du inte 
förstår. Om du är minderårig ska också en av dina föräldrar/förmyndare läsa och underteckna dokumentet. 

VARNING 

Fridykning och apparatdykning medför risker som kan leda till allvarlig skada eller dödsfall. 

Dykning med komprimerad luft medför vissa faror. Det kan också leda till tryckfallssjuka, luftemboli eller annan 
tryckrelaterad skada som kräver tryckkammarbehandling. Dykningar i öppet vatten kan bli arrangerade som en 
nödvändig del av dykutbildningen och certifieringen. Dessa dykningar kan arrangeras på ställen som ligger långt ifrån 
tryckkammare, i tid, avstånd eller bägge delar. Fridykning och apparatdykning är fysiskt krävande aktiviteter och det 
medför att du kommer att anstränga dig under denna kurs. Du måste underrätta din instruktör(er) och anläggningen 
där kursen genomförs om ditt hälsomässiga tillstånd och din medicinska historia utan att dölja information som kan ha 
betydelse för ditt deltagande på denna kurs. 

GODKÄNNANDE AV RISK 

Jag förstår och accepterar att varken Instruktören som genomför denna kurs,______________________________, 
eller anläggningen där denna kurs genomförs,___________________________, eller PADI EMEA Ltd eller PADI 
Americas, Inc., eller deras dotterbolag eller dotterbolags bolag, eller någon av deras respektive anställda, tjänstemän 
eller övrig personal äger något ansvar för eventuellt dödsfall, skada eller annan förlust som drabbar mig i den mån det 
beror på mitt eget handlande eller uppstår på grund av min egen oaktsamhet. 
 
Såvida ingen särskild oaktsamhet eller annat avvikande från skyldigheten som Instruktör sker, av Instruktören som 
genomför denna kurs, ______________________________, Dykcentret genom vilken denna kurs genomförs 

,_________________________________, PADI EMEA Ltd, PADI Americas, Inc., och alla parter som anges ovan, är 
mitt deltagande i denna dykkurs helt på egen risk. 
 
Jag bekräftar att jag har läst och förstått alla villkor ovan innan jag signerar denna riskinformation. 
 

 
___________________________________________________ 
Deltagarens namn (vänligen texta)  

 
 
___________________________________________________ ____________________ 
Deltagarens underskrift        Datum (Dag/Månad/År) 
 
 
___________________________________________________ ____________________ 
Förälder/förmyndares underskrift       Datum (Dag/Månad/År) 
 


