Informasjon til dykkere
Velkommen til One Ocean Dive Resort
Hvis du har bestilt ditt opphold på nettet, via e-post eller telefon, sørg du fikk din kode for å få tilgang til nøkkelen til overnatting du har reservert. Hvis du trenger hjelp kan du ringe +47 91628525
(ikke etter 21.30).Hvis du har bestilt et hus må du på din GPS skrive navnet på veien, Kystveien, og
nummeret på huset .Hvis du har bestilt en leilighet nedskrivning Kystveien 334.
Hvis dere har med egen båt kan denne settes på vannet fra stranden inne på brigga (avmerket på
bildet), eller i en nærliggende marina, ca 1,5 km fra Senteret, (se tilleggskart.) Vennligst plasser
båten som anvist på kartet; også båthengeren. Vær oppmerksom på at One Ocean Dive Resort kan
ikke holdes ansvarlig for tyveri eller skade som påvirker deres egen båt eller trailer.
Avstanden mellom lagerrommene for dykkerutstyret og båtplass er ca 30 meter. Når dere mottar
nøklene til disse rommene forutsetter vi at dere holder orden og behandler fasilitetene med omtanke. Vennligst bidra til å holde områdene dere deler med andre dykkere rene og ryddige, som
f.eks. dusjene for skylling av utstyr, luft-fyllingsstasjon, og deres egne rom. (Vær spesielt oppmerksom på sand som lett fester seg under sålene på våte dykkerdrakter.) Husk at One Ocean dykkesenter ikke holdes ansvarlig for noen. tap eller skade på sitt eget utstyr.Når dere forlater stedet,
vennligst gjør rent og etterlat rommene i den stand dere selv ville foretrekke å finne dem i ved
ankomst. Husk også å levere nøklene tilbake til dykkersenteret.
For start av kompressoren må du kjøpe "airfylling" via internett eller via sms.
http://www.oneocean.no/cms/no/priser-booking/priser
Du vil motta et brukernavn og et passord.Praktisk informasjon om hvordan man bruker kompressoren vil bli gitt av personalet.
Dykkersenteret vil forsyne dere med kart over de fleste aktuelle dykkestedene i område, inkludert
GPS-posisjon og nyttig informasjon om de lokale forholdene, (se også www.oneocean.no). Vi
hjelper dere også mer enn gjerne med å velge det ideelle dykkermål I forhold til vær og vind. (Oppdatert værmelding blir daglig hengt opp ved inngangen til dykkersenteret.)
Dykkersenteret har markert de fleste av de aktuelle dykkerstedene (inkludert vrak) med bøyer, for å
gjøre dem enklere å finne, og dykkingen sikrere. Informer oss derfor straks, dersom en bøye skulle
mangle.
I et ulykkestilfelle, vennligst kontakt oss umiddelbart, og / eller følg de følgende instruksjonene:
Nød-prosedyrer
I tilfelle behov for akutt dykkermedisinsk assistanse, bruk følgende 24-timers nødnummer: (+47) 55
32 30 03, eller (+47) 55 32 33 20 (Haukeland Sykehus, Bergen)
Oppgi NAVN og STEDET du befinner deg, og forklar: ”DETTE ER ET DYKKERMEDISINSK
NØDSTILFELLE, JEG MÅ SNAKKE MED EN DYKKERLEGE”.
Du blir da satt over til vakthavende dykkerlege, som vil gi deg råd over telefonen, og om nødvendig
organisere assistanse og behandling ved nærmeste tilgjengelig behandlingssted.
Du kan også ringe gratis nødnummer: 113.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt oss på (+47) 91 62 85 25, eller på oneocean@oneocean.no

