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DOŁĄCZ DO ELITY

Bądź konkurencyjny: zdobądź nagrodę dla 
Elitarnego Instruktora
Jeśli jesteś instruktorem PADI, który aktywnie szkoli i certyfikuje nurków, możesz się wyróżnić zdobywając 
Nagrodę dla Elitarnego Instruktora PADI. W tym programie zyskują uznanie instruktorzy PADI tacy jak ty, 
którzy przekroczyli określoną liczbę certyfikatów wydanych w ciągu roku, co daje ci możliwość pochwalenia 
się statusem „Elitarnego Instruktora” przed swoimi kursantami, potencjalnymi klientami, przyszłymi 
pracodawcami a także przed swoimi kolegami – profesjonalistami PADI. Dodatkowo otrzymasz kalkomanię 
„Elitarny Instruktor” do przyklejenia na certyfikat instruktorski PADI oraz cyfrową plakietkę 
e-badge, którą możesz dołączać do komunikacji elektronicznej.
 
STRESZCZENIE PROGRAMU
Aby zdobyć nagrodę dla Elitarnego Instruktora PADI musisz być profesjonalistą PADI z odnowionym 
statusem, posiadać stopień co najmniej Open Water Scuba Instructor, w przeciągu 12 miesięcy, w których liczy 
się czas wydawania certyfikatów kwalifikujących do nagrody nie możesz mieć żadnych udokumentowanych 
przypadków naruszenia jakości oraz musisz wydać 50, 100, 150, 200 lub 300 certyfikatów w roku 
kalendarzowym.  W tym programie nagrodę przyznaje się raz na rok, w pierwszym kwartale następnego roku. 

Nagroda dla Elitarnego Instruktora 2017 
Rok, w którym liczy się certyfikaty do nagrody dla Elitarnego Instruktora 2017 rozpoczyna się 1 stycznia 
2017 roku, a kończy 31 grudnia 2017 roku, ale masz czas do 15 stycznia 2018 roku, aby przetworzyć 
wszystkie certyfikaty. Nie musisz składać podania o przyznanie nagrody – zostanie ona przyznana 
automatycznie, jeśli wydasz odpowiednią ilość certyfikatów kwalifikujących do nagrody w 2017 roku 
(proszę przeczytaj sekcję poniżej „Certyfikaty kwalifikujące do nagrody”).

Nagroda
Jeśli wydasz 50, 100, 150, 200 lub 300 kwalifikujących certyfikatów, nagrodzimy twoje osiągnięcie w pierwszym 
kwartale następnego roku w następujący sposób:
• Otrzymasz kalkomanię “Elite Instructor” („Elitarny Instruktor”), którą możesz nakleić na certyfikat 

instruktorski PADI.
• Otrzymasz również cyfrową plakietkę (e-badge) “Elite Instructor”, którą możesz wykorzystać w komunikacji 

elektronicznej. Jeśli pracujesz w centrum nurkowym PADI lub jesteś jego współpracownikiem, możesz 
upoważnić centrum do wyświetlania twojej plakietki na stronie internetowej lub używania jej w komunikacji 
elektronicznej. Jest to opcjonalne i decyzja należy tylko do ciebie. 

• Jeśli masz (lub kupisz) elektroniczny certyfikat (eCard) dla siebie, twoja cyfrowa plakietka e-badge dla 
Elitarnego Instruktora zostanie automatycznie dodana do tego certyfikatu.

• Informacja o zdobyciu przez ciebie nagrody dla Elitarnego Instruktora będzie zamieszczona na Pro Chek™.
• Wyróżnieni instruktorzy otrzymają również certyfikat za wydanie 50, 100, 150, 200 lub 300 certyfikatów.



Certyfikaty kwalifikujące do nagrody
Certyfikaty kwalifikujące to certyfikaty wydane przez ciebie, które będą wliczone do 
twojego rejestru. 

Certyfikaty kwalifikujące wydawane po ukończeniu kursów nurkowych: Scuba Diver, Open 
Water Diver, Advanced Open Water Diver, Rescue Diver, Master Scuba Diver oraz wszystkie kursy specjalizacji, 
w tym specjalizacje autorskie. Certyfikaty dla juniorów będą liczone w formule jeden do jednego, tak samo jak 
certyfikaty Basic Freediver, Freediver, Advanced Freediver i Master Freediver.
Programy wliczane do rejestru: kursy Emergency First Response, programy ReActivate, Discover 
Scuba Diving, Bubblemaker, Seal Team, Master Seal Team i Skin Diver będą liczone w formule pięć do jednego. 
Na przykład przeprowadzenie pięciu programów Discover Scuba Diving będzie miało taką samą wartość, jak 
wydanie jednego certyfikatu Open Water Diver.
Certyfikaty kwalifikujące na stopnie profesjonalne PADI: Divemaster, Assistant Instructor, Open 
Water Scuba Instructor, Master Scuba Diver Trainer, IDC Staff Instructor, Emergency First Response Instructor 
oraz certyfikaty instruktorów specjalizacji i instruktorów specjalizacji autorskich. Certyfikaty Freediver Instructor, 
Advanced Freediver Instructor, Master Freediver Instructor i Freediver Instructor Trainer zostaną również 
wliczone do rejestru w formule jeden do jednego. 
Przekazówki będą liczone w formule dwa do jednego. Jeśli przekazałeś/-aś swojego kursanta innemu 
instruktorowi lub centrum nurkowemu, ale nie otrzymałeś/-aś z powrotem dokumentów od drugiego 
instruktora, złóż swoje wypełnione dokumenty do działu certyfikacji, który dołoży wszelkich starań, aby przyznać 
ci kredyt za przekazówki. 
Czy dostaniesz nagrodę dla Elitarnego Instruktora 2017?

Wejdź na “My Account”, aby zobaczyć, ile certyfikatów wydałeś/-aś do tej pory w tym roku. Jeśli 
okaże się, że już niewiele ci brakuje, aby otrzymać nagrodę, gratulacje! Wtedy po prostu wydaj jeszcze kilka 
certyfikatów lub powalcz o wyższy status Elitarnego Instruktora! A co jeśli na razie jesteś daleko w tyle? Wciąż 
masz dużo czasu – postaraj się i zdobądź nagrodę Elitarnego Instruktora w tym roku!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej
Aby zobaczyć, jak ci idzie w tym roku możesz sprawdzić liczbę wydanych certyfikatów klikając na „My Account”.  
Jeśli po sprawdzeniu w „My Account” nadal masz pytania co do liczby certyfikatów, skontaktuj się z 
pracownikami twojej Centrali Regionalnej PADI.
Aby uzyskać więcej informacji na temat programu nagród dla Elitarnego Instruktora PADI, zadzwoń do 
Działu Zarządzania Relacjami z Klientem na numer +44 (0) 117 300 7234 lub napisz maila na adres 
customerservices.emea@padi.com 

“Gratulacje dla profesjonalistów PADI, którzy zdobyli status Elitarnego Instruktora w roku 
2016. Jest to niezwykłe osiągnięcie i uznanie dla waszej ciężkiej pracy i zaangażowania 

w PADI. Jako Elitarni Instruktorzy możecie teraz promować swój sukces prezentując cyfrową 
plakietkę na mediach społecznościowych. Jest to także świetna okazja dla Centrów Nurkowych 
PADI, aby wykorzystać potencjał Elitarnego Instruktora na rynku.”   
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