
SSI Assistant Instructor/ITC

Vill du ta det stora steget och börja utbilda? SSI Assistant Instructor låter dig göra det.

Som AI får du lov att utbilda vissa specialkurser (Scuba Rangers, Try Scuba, Scuba Skills Update, 
Perfect Buoyancy). Du kan assistera under kurser, hålla teorilektioner samt pool-pass. Med lite mer 
utbildning kan du bli Training Specialist då du kan hålla fler specialkurser. 

Nästa steg är SSI Instructor Training Course (ITC). Där bygger vi vidare för att förbereda er för jobbet 
som dykinstruktör.

Kursen är schemalagd på 9 dagar och det är gott om tid för att lära sig. Det förutsätter att du har läst 
teorin i förväg. De 4 första dagarna är för AI och de 5 sista är ITC. Man kan gå hela kursen i ett svep 
eller delar av den. Vid registrering så låser vi upp teorimaterialet åt er. Efter avklarad kurs (ITC) är det
en examination, då kommer en Examinator från SSI och verifierar att ni fått lära er allt ni skall för att 
kunna börja utbilda på egen hand. Examinationen tar 1-2 dagar.

Förkrav AI:
18 år
SSI Divemaster eller motsvarande
Läkarintyg för dykning, max 1 år gammalt
HLR/Första hjälpen/Syrgashantering, max 2 år gammalt
60 loggade dyk, minst 40 timmar (75 dyk, 50 timmar före certifiering)

 Förkrav ITC:
18 år
SSI Assistant Instructor eller motsvarande
Läkarintyg för dykning, max 1 år gammalt
HLR/Första hjälpen/Syrgashantering, max 2 år gammalt
SSI Enriched Air Nitrox 40 eller motsvarande
75 loggade dyk, 50 timmar (100 dyk, 65 timmar före certifiering)

Kursen SSI Assistant Instructor (4 dagar)
Pris: 6900 kr
Komplett kursmaterial inklusive registreringsavgift: 5850 kr (samma material för ITC)

Kursen SSI AI/ITC (9 dagar)
Pris: 15000 kr
Komplett kursmaterial inklusive registreringsavgift: 5850 kr

Kursen SSI ITC (5 dagar)
Pris: 8500 kr
Ev. kursmaterial kan tillkomma om du inte har det sedan tidigare.

Examination, IE kostar 5000 kr och betalas direkt till SSI.

Vill du ha logi samt mat under kursen så har vi förmånliga paket under kurs.


