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 (ز) القسم

 فيناملحتر  ينكز الغوص والغواصاعقود التعاون بين مر  ضوابط

 
ا
 :الشروط الواجب توفرها بين املركز ومحترف الغوص إلبرام عقد التعاون : أول

السعودي  االتحادعلى عضوية من  وحاصلأن يكون مركز الغوص مرخص بالتدريب من وزارة الرياضة  .1.1

قدمللرياضات البحرية والغوص لنوع الغوص 
ُ
 .امل

 من مركز الغوص والغواص املحترف حاصلين على ترخيص من نفس املنظمة الدولية  يجب .2.1
ً
 لتدريبأن يكون كال

 لدى معتمدة املنظمة تكون  وأن ،والثانوية األولية اإلسعافات وأو/ توفره حال املقدم الغوص لنوع لغوصا

 .والغوص البحرية للرياضات السعودي االتحاد

 :التعاون  عقد إلبرامالواجب توافرها  املستندات .3.1

نسخة من أعلى مستوى تدريبي للمحترف وعضوية سارية املفعول باملنظمة التابع لها ونسخ للشهادات  .1.3.1

 .الدورات التدريبية التي يمكن للمحترف أن يقدمها مع تحديثها عند الحاجة لذلكأو الرخص لجميع 

 .(وجد إن) والغوص البحرية للرياضات السعودي االتحادمن  الصادر الوطني ترخيصال من نسخة .2.3.1

 .البيانات صحة على والتوقيع املفعول، سارية النظامية اإلقامة /الوطنية للهوية حديثة نسخة .3.3.1

 .(اإللكتروني البريد التواصل، أرقام العنوان،) الخاصة التواصل بيانات .4.3.1

 .املعتمدة الطبية املراكز أحد من ومختوم موقع طبي فحص تقديم .5.3.1

 

 ثاني
ا
 :كاآلتي وهي ،املحترفو  الغوصالبنود الواجب توفرها في مذكرة التعاون )العقد( بين مركز : ا

1.2.  
ً
 ،املحترفو واملدرب باملعايير واملقاييس الخاصة باملنظمة التدريبية التابع لها املركز  الغوصمن مركز  يلتزم كال

 .السعودي للرياضات البحرية والغوص باالتحاد الخاصة والضوابطإلى الالئحة التنظيمية  باإلضافة

 .اله التابع التدريبية املنظمة من فقط بها له املصرح الدورات بتدريب املحترف الغواص يلتزم .2.2

 .يجب على مركز الغوص التأكد من جميع الوثائق واملستندات التدريبية الخاصة بكل متدرب قبل رفع التأهيل .3.2

ال يحق للغواص املحترف رفع التأهيل املباشر للمتدرب في الدورات املقدمة، ويجب أن يكون ذلك عن طريق مركز  .4.2

 الغوص فقط.

 .التي تثبت كامل املبلغ الذي قام بدفعهيجب على مركز الغوص تزويد املتدرب بالوثائق  .5.2
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 التزام املركز واملحترف بتزويد املتدربين بنموذج موضح .6.2
ً
 لالتحادبه مكونات الدورة التدريبية والقنوات الرسمية  ا

 واملوضح بها حقوق الطالب املتدرب.

 إال بموجب ترخيص وطني من االتحاد وساري املفعول. .7.2
ً
 ال يعتبر هذا العقد ساريا

 ثالث
ا
 :، وهي كاآلتياملحترفالغوص و مركز  بين )العقد( في مذكرة التعاون  إضافتهاالبنود املقترح  :ا

 املنظمة من معايير هناك كان إذا إال املعقودة، للدورة الغوص مركز داخل بالتدريب املحترف الغواص عدم إلزام .1.3

 .ذلك على تنص املحترف الغواص لها التابع

 فصول ) الحصر ال املثال سبيل على الغوص، بمركز املتوفرة والخدمات املرفقات املحترف استخدام عند .2.3

 عليها ومتفق محددة تكون  زمنية بمدة الغوص مركز مع املسبق التنسيق كون هناكفي( معدات مسبح، دراسية،

 .بالعقد توضيحها ويمكن

 تدريبية دورة كل مقابلالطرفين  بين عليها املتفق وباآللية املحترف للغواص الخاصة الرسوم الغوص مركز يدفع .3.3

 .الغوص مركز طريق عن كان املتدرب أن حال في وذلك بالعقد، ذلك وتوضيح

قدمين الغواصين بتدريب املحترف الغواص إلزام عدم .4.3
ُ
 الغواص بتزويد املركز يلزم وال املركز، طريق عن امل

 .بمتدربين املحترف

 .بينهما االتفاق حسب املحترف للغواص بتقديمها يقوم التي واملزايا الخدمات الغوص مركز يوضح .5.3

 من عليها واملتفق املقدمة الخدمات مقابل الغوص مركز يفرضها التي الخاصة الرسوم املحترف الغواص يدفع .6.3

 الدراسية، الفصول  التعليمية، املواد) الحصر ال املثال سبيل على الرسوم، هذه تفصيلب املركز ويقوم الطرفين،

 .املحترف الغواص طريق عن كان املتدرب أن حال في وذلك ،(التأهيل الشاطئ، دخول  املعدات، املسبح،

  يراها التي الرسوم وضع املحترف للغواص يحق .7.3
ً
 ،(العامة باملصلحة يضر ال بما) بتدريبها يقوم التي للدورات مناسبة

 .طريقه عن كان املتدرب أن حال في وذلك

  املركز إخطار بعد الغوص مركز مع العقد فسخ املحترف للغواص يحق .8.3
ً
، أو ورقيا

ً
 أي لديه يكن لم ما إلكترونيا

 اخطار ويتوجب، (تدريبية دورة معدات، مالية، مطالبات) الحصر ال املثال سبيل على املركز، تجاه التزامات

 .بذلك االتحاد

  املحترف إخطار بعد املحترف الغواص مع العقد فسخ الغوص ملركز يحق .9.3
ً
، أو ورقيا

ً
 أي لديه يكن لم ما إلكترونيا

 .بذلك االتحاد إخطار ويتوجب، عليه مخالفة وجود حال في إنذار تقديم أو املحترف، تجاه التزامات
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 رابع
ا
 ،)العقد( أو مزايا يقدمها للغواص املحترف التعاون  مذكرةملركز الغوص إضافة أي بنود على  يحق :ا

 .وأنظمة كافة الجهات املعنية نظمة ولوائح التحادل  مخالفتها عدم بشرط

 خامس
ا
 .بذلك املركز  رغبة عدم حال في حترفامل: املركز غير ملزم بتوقيع مذكرة تعاون )عقد( مع ا

 سادس
ا
 ثالث أقص ى وبحد الوقت، بنفس مركز  من أكثر  معتعاون )عقد(  مذكرةللغواص املحترف توقيع  يحق: ا

 .مراكز

 

 


