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Chráním a nepoškozuji svým jednáním DES.
Neodsuzuji ani nevyzvedávám jiné výcvikové systémy.
Jsem hrdý na logo DES a ve výcviku jsem vždy tímto logem označen.

JAKO
INSTRUKTOR
DES VŽDY A
ZA KAŽDÝCH
OKOLNOSTÍ

Nikdy nepomlouvám své kolegy ani kolegy jiných asociací.
V případě, že vidím pochybení svého kolegy neopravuji jeho chybu před
přítomnými ale proberu s ním jeho pochybení v soukromí. V případě
závažného pochybení budu informovat nadřízeného zástupce DES.

Vždy ctím obchodní politiku DES a nerozpoutávám konkurenční boj
s ostatními kolegy instruktory.
Neustále se vzdělávám a zúčastňuji se pravidelných školení DES.
Na výukové hodiny se vždy pečlivě připravuji.
V průběhu výcviku neporušuji standardy DES a dodržuji metodiku výuky.
Nikdy nedoplňuji výcvikový program o neschválené prvky bez předchozí
konzultace a schválením vedením DES.
Jsem v první řadě instruktor a proto při doporučování a prodeji potápěčského
vybavení nikdy neupřednostňuji zisk nad bezpečnost
a funkčnost!

Jako instruktor DES jdu vždy osobním příkladem!
„Lead by Example“
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CHRÁNÍM A NEPOŠKOZUJI SVÝM
JEDNÁNÍM DES
Vždy se o DES vyjadřuji jako o asociaci, která patří mezi ty
nejlepší a proto jsem její součástí.

Pokud někdo přede mnou pomlouvá DES slušně jej upozorním ať
toho zanechá, ale nerozpoutávám konflikt.
Nevyjadřuji se na veřejnosti ani v kurzech vulgárně a jsem vždy
slušně ustrojen a upraven.
Nepožívám před frekventanty alkoholické nápoje a v průběhu
výcviku nekouřím.
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NEODSUZUJI ANI NEVYZVEDÁVÁM
JINÉ VÝCVIKOVÉ SYSTÉMY
DES stejně jako jiné výcvikové systémy pozvedává podvědomí o
potápěčském sportu a proto se vyvaruji hodnocení a kritice
ostatních asociací, které mohou mít jiné cíle než DES.

Informuji veřejnost o cílech DES a důvodech proč jsem instruktorem
právě této asociace, přičemž nepoukazuji na nedostatky ostatních,
ale vyzvedávám sílu standardů DES.
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JSEM HRDÝ NA LOGO DES A VE
VÝCVIKU JSEM VŽDY TÍMTO LOGEM
OZNAČEN
Užívám logo DES tak, abych nesprávnou prezentací nepoškodil
vážnost DES.
Výukové materiály, prezentace a ostatní marketingové nástroje
vždy označuji logem DES.

Snažím se nenásilnou formou dostávat logo DES do podvědomí
veřejnosti.
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NIKDY NEPOMLOUVÁM SVÉ KOLEGY
ANI KOLEGY JINÝCH ASOCIACÍ
Nikdy nepomlouvám kolegy, ostatní školy ani asociace .
Svým nezaujatým postojem a loajalitou k DES dávám všem jasně
najevo , že právě DES sdružuje opravdové profesionály.
Vždy když jsem součástí takových rozhovorů, nezapojuji se a
požádám aktéry o změnu tématu nebo se s omluvou vzdálím.
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POCHYBENÍ KOLEGY
V případě, že jsem svědkem nebo jsem se dověděl o pochybení
kolegy instruktora postupuji následovně:
- v případě, že jsme ve společnosti požádám jej o chvilku v
soukromí nebo vyčkám až budeme sami a upozorním ho na dané
pochybení a doporučím mu způsob nápravy;
- v případě, že mně na jeho pochybení upozorní jiná osoba,
kontaktuji jej a zjistím zda se informace zakládala na pravdě;
- v případě, že k pochybení kolegy dochází soustavně nebo bylo
pochybení zásadního charakteru, který může poškodit dobré
jméno DES kontaktuji neprodleně vedení DES ať zahájí případné
disciplinární řízení.
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VŽDY CTÍM OBCHODNÍ POLITIKU DES
Vždy dodržuji doporučené ceny výukových kurzů DES.
Nikdy nebudu záměrně vytvářet konkurenční cenový boj s
ostatními výukovými systémy nebo kolegy. DES je asociace,
která se svým klientům nabízí vysokou profesionalitu a kvalitu,
za jednotných podmínek.
Nikdy neinzeruji a nenabízím kurzy DES nedůstojným
způsobem.
K inzerci kurzů DES nepoužívám slevové portaly atd...

Vždy si uvědomuji, že síla značky je právě v tom, že každý
kdo ji chce získat musí ctít její pravidla.
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NEUSTÁLE SE VZDĚLÁVÁM A ZÚČASTŇUJI
SE PRAVIDELNÝCH ŠKOLENÍ DES
Uvědomuji si, že jako instruktor DES musím být pro zaujatou i
nezaujatou část veřejnosti odborníkem, který je schopen bez
potíží odpovídat na dotazy v oblasti potápění a proto se
zúčastňuji školení a seminářů DES.
Abych si udržel vysokou úroveň znalostí, trvale se zdokonaluji
také samostudiem.

V případě že se v období 24 měsíců nezúčastním žádného
semináře DES bez zdůvodnění, jsem automaticky vyřazen ze
seznamu instruktorů DES a nesmím se podílet na výuce.
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NA VÝUKOVÉ HODINY SE VŽDY
PEČLIVĚ PŘIPRAVUJI
Na každou výcvikovou hodinu se pečlivě připravuji, protože si
uvědomuji, že můj projev a znalosti jsou pro mé frekventanty
důkazem mé profesionality.
Za účelem co nejkvalitnějšího výkladu používám všechny
dostupné pomůcky pro mé přednášky.

Při praktické části výuky postupuji stejně a snažím se o co
nejlepší předání informací a dovedností svým frekventantům s
využitím názorně demonstrační a praktické výukové metody.
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V PRŮBĚHU VÝCVIKU I MIMO NĚJ DODRŽUJI
STANDARDY A METODIKU VÝUKY DES
Vždy a za všech okolností provádím výuku v souladu se
standardy a metodikou výuky DES.

Nikdy do výuky nezařazuji prvky které nejsou v souladu s
metodikou výuky systému DES.
Uvědomuji si , že standardy DES jsou nastaveny tak aby
jednoznačně určovali směr a cíle DES a proto je nepozměňuji a
nezneužívám.
Jakmile obdržím jakoukoliv změnu v metodice výuky od vedení
DES neprodleně tuto změnu zařadím do výukových materiálů .
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JSEM V PRVNÍ ŘADĚ INSTRUKTOR
Uvědomuji si, že jsem v první řadě instruktor potápění DES a musím
jít všem příkladem.
Budu vzorem a proto budu vždy používat nepoškozené, funkční a
kvalitní vybavení, budu dodržovat všechna pravidla DES ve všech
oblastech, a to jak při vedení kurzů, tak i na soukromých akcích.
Budu nabízet svým frekventantům a zákazníkům potápěčské
vybavení které splňuje nejnáročnější požadavky na bezpečnost a
funkčnost. Důkazem mé profesionality je právě to, že upřednostňuji
výše napsané před vyšší marží nebo jinými důvody prodeje
potápěčského vybavení.
I na soukromých akcích budu přistupovat k potápění stejně jako při
hodinách se svými frekventanty.
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