
PADI Mermaid – Oświadczenie o zrozumieniu 
standardów i procedur bezpiecznego 

nurkowania 

Proszę przeczytać uważnie przed podpisaniem niniejszego dokumentu. 

Poniższe oświadczenie informuje o ustalonych procedurach bezpieczeństwa w nurkowaniu mermaid.  Procedury te zostały 
opracowane, aby zwiększyć twój komfort i bezpieczeństwo nurkowania. Twój podpis jest wymagany na tym oświadczeniu, gdyż jest 
dowodem na to, że znasz procedury bezpiecznego nurkowania.  Przeczytaj oraz omów ze swoim instruktorem wszystkie punkty 
oświadczenia przed jego podpisaniem.  Jeżeli nie jesteś pełnoletni, niniejszy dokument musi zostać podpisany przez rodzica lub 
opiekuna. 

Ja, ______________________________________________________ , rozumiem, że jako nurek mermaid powinienem:  

1. Zawsze nurkować z przeszkolonym partnerem i przestrzegać zasad 
nurkowania partnerskiego. 

2. Nigdy nie wykonywać nurkowań mermaid po nurkowaniu ze butlą tego 
samego dnia. 

3. Podczas zanurzania wyrównywać ciśnienie w uszach i masce często i 
delikatnie, zanim poczuję dyskomfort. Nigdy nie zanurzać się w 
okularach pływackich, w których wyrównanie ciśnienia jest niemożliwe. 

4. Nigdy nie kontynuować zanurzania bez wyrównywania ciśnienia.  Jeśli 
nie mogę wyrównać ciśnienia powinienem przerwać nurkowanie i wrócić 
na powierzchnię. 

5. Nigdy nie wyrównywać ciśnienia na siłę. Może to być przyczyną 
poważnych, trwałych obrażeń uszu i słuchu. 

6. Zanurzać się z pełnymi płucami. 

7. Uprawiać nurkowanie mermaid, kiedy jestem zdrowy.  Nigdy nie 
nurkować z przeziębieniem i niedrożnymi drogami oddechowymi 

8. Nawet jeśli jestem nurkiem sprzętowym, nie brać oddechu z automatu 
oddechowego innego nurka sprzętowego na głębokości w czasie sesji 
mermaid. Wyjątkiem może być sytuacja awaryjna, w której nurek 
sprzętowy musi podzielić się ze mną powietrzem i razem wynurzamy się 
na powierzchnię oddychając z butli. 

9. Do przedłużenia czasu bezdechu stosować relaksację.  Nigdy nie 
stosować hiperwentylacji. 

10. Zwiększać czas wstrzymania oddechu stopniowo. Powoli zdobywać 
doświadczenie.  

11. Po zanurzeniu na ustaloną głębokość rozpocząć wynurzanie z dużym 
marginesem do granicy moich limitów. Im głębsze jest nurkowanie, tym 
szybciej powinienem rozpocząć wynurzenie.  

12. Wysłać do szpitala nurka mermaid, który doznał blackout’u pod wodą lub 
który mógł wciągnąć wodę do płuc na powierzchni, nawet jeśli sprawia 
wrażenie całkowicie zdrowego.  

13. Podczas nurkowania mermaid prawidłowo się wyważyć, czyli tak, aby po 
wydechu unosić się komfortowo na powierzchni. 

14. Wyjąć rurkę z ust zanim rozpocznę zanurzenie. 

15. Nie wydychać powietrza w czasie nurkowania oprócz sytuacji, w której 
ćwiczę niektóre umiejętności mermaid lub tuż przed osiągnięciem 
powierzchni po to, abym mógł wcześniej wziąć wdech. 

16. Po wynurzeniu na powierzchnię wykonać delikatny wydech (pasywny), a 
następnie energiczny wdech.  Powtórzyć przynajmniej trzy razy. 

17. Przed kolejnym zanurzeniem zrobić przerwę trwającą przynajmniej trzy 
razy dłużej niż wynosił czas nurkowania na zatrzymanym oddechu. 

18. Podczas wynurzania z głębokiego nurkowania mój partner powinien 
asekurować mnie w ostatniej fazie wynurzania. 

19. Nie rozpoczynać nurkowania dopóki mój partner całkowicie nie 
zregeneruje się po poprzednim nurkowaniu. 

20. Przestrzegać zasady nurkowania partnerskiego: jeden pod wodą, drugi 
na powierzchni. Pływać w normalnych płetwach, kiedy jestem nurkiem 
asekurującym. 

21. Ocenić warunki przed nurkowaniem mermaid, a następnie zaplanować 
sesję. Ostatecznie to ja decyduję, czy będę nurkował. Jestem 
odpowiedzialny za moje własne bezpieczeństwo, dlatego tylko ja mogę 
podjąć ostateczną decyzję czy będę nurkował czy nie.  

22. Unikać nurkowania mermaid w dużym przyboju. 

23. Unikać kontaktu ze wszystkimi organizmami morskimi, a zwłaszcza z 
takimi, których nie znam. Zapoznać się z potencjalnie niebezpiecznymi 
organizmami w miejscu, gdzie będę nurkował. 

24. Wziąć udział w nurkowaniu orientacyjnym w nieznanym mi miejscu 
nurkowym i/lub przyłączyć się do grupy miejscowych nurków mermaid, 
żeby poznać warunki, występujące tam organizmy, zagrożenia i lokalne 
procedury. 

25. Chronić się przed słońcem i dbać o nawodnienie organizmu. 

Rozumiem znaczenie i cel przedstawionych procedur. Zdaję sobie sprawę, że 
służą one mojemu bezpieczeństwu i niestosowanie się do nich może 
spowodować zwiększenie ryzyka podczas nurkowania mermaid. 

Podpis uczestnika __________________________________ 

Data _____________   (dzień/miesiąc/rok) 

Podpis rodzica/opiekuna ______________________________  
(jeśli dotyczy) 

Data _____________   
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