
Nabídka stáže v Divers Direct 

… na cestě k certifikaci Divemaster - program „padawan” 
Baví vás potápění a chtěli byste se posunout dál, zkusit si práci v největším potápěčském 
centru v Česku? Získat zkušenosti a spolupracovat se skvělými instruktory? Otevřít si 
bránu směřující k práci instruktora? Divers Direct vám nabízí možnost se do toho pustit 
hned. Zkušenosti získáte v reálném prostředí a po dokončení kurzu tak budete rovnou 
moct začít pracovat jako divemaster. Ti nejlepší dostanou nabídku práce přímo u nás a 
třeba i možnost stáž rozšířit na instruktorskou. 


Vstupní podmínky:  
- Certifikace nebo doložená zkušenost ve specializacích Navigation, Night & Limited 

Visibility, Deep Diving. 

- Certifikace Rescue Diver nebo její ekvivalent u mezinárodně uznávané potápěčské 
organizace. (SSI, PADI, IANTD, CMAS, ESA, NAUI, SDI). U certifikací z jiných systémů si 
vyhrazujeme právo ověřit vaše dovednosti a srovnatelnost kurzu s kurzem Rescue Diver 
a případně doporučit nejprve absolvování plnohodnotného kurzu Rescue Diver u nás.  

- Kurz první pomoci a poskytování O2 ne starší než dva roky v době dokončení kurzu 
Divemaster. Zájemci si je mohou doplnit u nás. 


- Zdravotní prohlášení od lékaře ne starší než 1 rok.


- Minimálně 40 logovaných ponorů. Logbook či elektronické podobě budete předkládat 
spolu s přihláškou do programu. 


- Minimální věk 18 let.


Podmínky získání certifikace Divemaster:  
Pro získání certifikace Divermaster je nutné získat certifikaci v následujících kurzech: 


- Kurz Science of Diving. 


- Kurz Diveguide. 




Průběh stáže - program „padawan”:  
Jako stážistu si vás v Divers Direct vezme na starosti jeden instruktor, se kterým budete 
po dobu stáže úzce spolupracovat. Cílem je vás co nejlépe připravit na práci divemastera. 


Čeká vás například:  

- asistence u výuky zkušebních ponorů v potápěčské jámě Divers Direct


- asistence u výuky kurzů Open Water Diver a navazujících specializací


- asistence u teoretických lekcí všech kurzů, které máme v nabídce 


- pomoc instruktorovi s čímkoli jen bude potřebovat :)


Svou činností zároveň budete splácet část nákladů na kurz, o tom se dočtete níže. 


Očekává se vaše plné nasazení a zájem o práci v potápěčském centru všeho druhu. 
Cílem všech instruktorů bude vás připravit na realitu, ve které následně budete moct 
působit. 


Vaše stáž bude u konce, jakmile budete mít odpracované náklady na kurz. Stáž je nutné 
dokončit nejpozději do 12 měsíců od jejího zahájení, tedy odemčení kurzu v systému SSI. 


V průběhu stáže se budete věnovat ještě teoretickým znalostem v kurzu Science of 
Diving. Podmínkou jeho dokončení je napsání závěrečného testu. Studijní materiály vám 
budou k dispozici v SSI systému (v angličtině), konzultovat budete se svým instruktorem. 


Po dokončení stáže vás čekají závěrečné zkoušky pod dohledem Master Instruktora a 
následně teoretický test. Po splnění těchto požadavků získáte certifikaci Divemaster a 
máte hotovo. :) 




Administrace a ceník:  
Líbí se vám možnost stát se padawanem-stážistou u Divers Direct? Tak do toho s námi 
skočte! 


Jak na to:  

1) Napište Adéle na adela@divers.cz a poproste ji o přihlášku.


2) Domluvte si s Adélou schůzku v Divers Direct v Dejvicích, na kterou přineste: 


- vyplněnou přihlášku 


- vaše certifikační kartičky


- všechny svoje doplňující otázky ke stáži


- peníze na zaplacení vstupních nákladů


3) Dostanete kontakt na svého instruktora, se kterým se spojíte a domluvíte na 
organizačních podrobnostech a průběhu vaší stáže. 


Cena kurzu Divemaster v rámci stáže:  

Celková cena kurzu činí 18 490 Kč. (Cena zahrnuje kurz Science of Diving a kurz 
Diveguide. Pokud máte kurz Science of Diving již splněnou, je cena 15 900 Kč.)


- Na úvodní schůzce v Divers Direct je nutné zaplatit 8 490 Kč. (Případně 5 900 Kč).


- Zbývajících 10 000 Kč si v rámci stáže odpracujete. 


Po složení první části peněz se jednou sejdete s vaším instruktorem na jámě, ten posoudí, 
zda jste do kurzu vhodný kandidát. Pokud vaší stáži bude něco zásadně bránit, vrátíme 
vám po této úvodní lekci celou částku a doporučíme, na čem je potřeba zapracovat, 
abyste u nás mohli stáž absolvovat v budoucnu.


Výše odměn v rámci stáže: 


- 150 Kč / osobu / zkušební ponor (asistence)


- 200 Kč / osobu / bazénová lekce kurzu (asistence)


- 500 Kč / 4 ponory v otevřené vodě 


- 100 Kč / hodinu za další činnosti dle zadání instruktora


Předem upozorňujeme, že se od stážistů očekává i ochota pracovat, asistovat a učit se v 
rámci kurzu dobrovolně bez nároku na odměnu. Váš instruktor vás vždy předem upozorní, 
zda jde o činnost placenou či neplacenou. Záleží vždy na vaší domluvě s instruktorem.
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Cena kurzu zahrnuje:  

- studijní materiály převážně v elektronické podobě


- vstupné do potápěčské jámy 


- služby instruktora


- zapůjčení závaží a lahve (na jámě včetně plnění vzduchem) 


- závěrečná certifikace


Cena kurzu nezahrnuje:  

- vstupné a poplatky na lokalitách venkovního výcviku (vstupné na lomy, poplatky za 
potápění, parkování apod.)


- plnění lahví na místech venkovního výcviku


- dopravu na místo výcviku a ubytování


