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 (د) قسمال

  محترفين الغير ضوابط الغواصين 

 
ا
 :كاآلتي وهي ،محترفين الغير  الغواصين ضوابط: أول

غير املحترف من قبل منظمة غوص مرخصة من قبل االتحاد،  للغواصرخصة الغوص الصادرة  تعتبر .1.1

للحصول على  اعتمادها ويتم إلكترونية،كافية كترخيص بحد ذاتها، سواء كانت تلك الرخص ورقية أو 

 املحترف غير الغواص من طلبالترخيص الالزم للغوص من قبل مركز غوص معتمد من قبل االتحاد وال ي  

 .أخرى  رخص أي

منظمة الغوص  من قبل بهيجب على الغواصين االلتزام بمعايير وإجراءات املستوى التدريبي املرخص لهم  .2.1

 وعدم تجاوزها. لها التابعين رخصينامل

 .تجاوزها وعدم الغوص تصاريح خدمة لهم تقدم التي املراكزيجب على الغواصين االلتزام بمعايير وإجراءات  .3.1

 .والجهات ذات العالقة االتحاداملصرح بها من ال يسمح بالغوص إال في األماكن  .4.1

 .بحريةلحاق أي ضرر بالبيئة والثروات الإ أو العبث للغواصال يسمح  .5.1

وفعاليات متعلقة أنشطة تنظيم أو  ها،اإلعالن عن والرحالت التجارية للغوص أال يحق للغواصين تنظيم  .6.1

 بالغوص.

 الغوص ومستوى  لها التابع الغوص منظمة ومعايير إجراءات ضد الغواص بها يقوم التي املخالفات تعتبر .7.1

 العقوبة تحديد االتحاد ويتولى االتحاد قبل من والعقوبة للمساءلة موجبة عليه، حصل الذي والتدريب

 .  وبما ال يلغي أي عقوبات أو غرامات تفرضها الجهات األخرى حسب طبيعة املخالفة ،ومدتها ونوعها

 املحترفيحق للمتدرب أو الغواص معرفة جميع مكونات الدورة التدريبية من مركز الغوص أو الغواص  .8.1

 االلتحاق بأي دورة. قبل

 الذي الغوص مركز قبل من ،الوثائق التي تثبت كامل املبلغ الذي قام بدفعه على حصول ال للمتدرب حقي .9.1

  .خالله من التدريب يتلقى

الرسمي على شبكة  االتحاديحق للغواص التواصل مع االتحاد لالستفسار عن أي معلومة عن طريق موقع  .10.1

 اإلنترنت.
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حال كان هناك أي  في املحترفالغواص  علىمركز الغوص  لدىاملحترف تقديم شكوى  غيريحق للغواص  .11.1

مهمة  ركزوالقوانين املتبعة ويتولى امل األنظمةخلل في التدريب املقدم له أو في حال وجود مخالفات ألي من 

 مركز ضد لالتحاد الشكوى  رفع صاللغو  يمكنوفي حال عدم التجاوب من قبل املركز  ،الالزم اإلجراءاتخاذ 

 .املحترف الغواص أو الغوص

حال كان هناك أي خلل  في املحترفاملحترف تقديم شكوى على مركز الغوص أو الغواص  غيريحق للغواص  .12.1

 ويتولى املتبعة والقوانين األنظمة من ألي مخالفات وجود حال في أو الغوص نشاط ممارسة أثناء يالحظه

 .الالزم اإلجراء واتخاذ التحقق مهمة االتحاد

الغوص أو الغواص املحترف عبارة عن شكوى كيدية فيحق  مركزفي حال ثبوت أن الشكوى املقدمة على  .13.1

 .لالتحاد فتح تحقيق مع مقدم الشكوى واتخاذ اإلجراء الالزم حيال ذلك

 


