Dykning för alla !
Hej alla med intresse för dykning!
Vi anser att dykning är till för alla och är en bra form av både fysisk och mental träning!
Linköpings Dykcenter är sedan juni 2012 certifierat DDI-center. Vi är ett av två dykcenter i Sverige
som utbildar dykare med funktionsvariation.
Instruktörerna hos oss har förutom sin ordinarie instruktörsexamen även utbildats inom dykning med
personer med funktionsolikhet genom organisationen DDI, Disabled Divers International.
Läs mer om DDI på www.ddivers.org
I och med DDI-certifieringen kan och får vi utbilda personer i dykning som tidigare haft begränsad
möjlighet att delta i dessa aktiviteter.
Vi utbildar även dykare som kan fungera som assisterande dykare. Här finns en stor möjlighet för
anhöriga, personliga assistenter med flera att utbilda sig till dykare och sedan vidareutbilda sig till
DDI-Assistent eller instruktör.
Vi ser inte funktionsolikheten som ett hinder, utan en möjlighet!
När vi håller provdyk och kurs ser vi alltid till individens säkerhet
och möjligheter i vattnet. Allt vi gör utgår från vad eleven kan
göra själv eller med viss assistans både på land och i vattnet.
Under hela tiden som dykningarna pågår finns vi precis invid eller
i direkt kontakt med eleven, allt för att snabbt kunna kliva in och
korrigera eller bistå. Vi håller säkerheten högt på agendan!
Under våra aktiviteter lägger vi även in en stor portion glädje och skratt.
Förkrav för att få dyka med oss;
- viljan att själv dyka
- ett läkarintyg som intygar att personen medicinskt sett får dyka, eventuellt med begränsningar i
djup, behov av assistans, speciell dykutrustning mm.
Vi tillhandahåller DDI-blankett för läkarintyg, och kan vid behov även ordna med kvalificerad
läkarundersökning i Linköping. Var ute i god tid för läkarintyg!

Välkommen till oss på Linköpings Dykcenter.
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