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VEDLEGG TIL TAUSHETSERKLÆRING: SØKNAD OM TILDELING AV GENERAL
OPERATORS CERTIFICATE (GOC) ELLER RESTRICTED OPERATORS
CERTIFICATE
Dette vedlegget til taushetserklæringen inneholder vilkår for utstedelse av GOC eller ROC
sertifikat. Søknaden undertegnes av eksamenskandidaten. Søknaden må sammen med underskrevet
taushetserklæring sendes til Telenor kystradio. Ved undertegnelse av dette vedlegget, bekrefter
eksamenskandidaten å ha gjort seg kjent følgende:
 Jeg samtykker i å oppfylle sertifiseringskravene samt fremlegge nødvendig informasjon
nødvendig for dette. Sertifiseringskravene er som følger:
o Fylt 18 år
o Kan dokumentere sin identitet på tilfredsstillende måte
 Tilfredsstiller krav til helse gitt av tabell A-I/9 GMDSS Radiooperatør, i
Tillegg 2 til konferansens sluttprotokoll – STCW2010 (Manilakonvensjonen)
 Gjennomført SAR-øvelser, skriftlig og muntlig eksamen med karakter
«Bestått».
 Jeg erklærer at jeg forplikter å ikke frigi fortrolig eksamineringsmateriale til andre eller
jukse ved prøver. Med fortrolig eksamineringsmateriale menes å gjengi eller vise frem
spørsmål og svar som benyttes ved avholdelse av prøve.
 Jeg er kjent med mulighet for tilrettelegging for spesielle behov, ved gjennomføring av
eksamen. Ønske om tilrettelegging for spesielle behov rettes til utdanningsinstitusjon.
 Jeg er kjent med at jeg straks underrette Telenor kystradio dersom det inntreffer forhold som
påvirker muligheten for å oppfylle mine krav til sertifisering.
 Jeg er kjent med at Telenor kystradio har anledning til å inndra sertifikatet når innehaveren
ved grove brudd på nasjonale og internasjonale forskrifter og regler, ikke lenger fyller
kravene for riktig utførelse av radiotjenesten, jfr Forskrift om sertifikat for radiooperatører i
GMDSS-systemet FOR-1992-12-14-1258, §10.
 Hvis min sertifisering blir inndratt, bekrefter jeg at jeg vil avstå fra enhver bruk som vil eller
kan referere til min status som sertifisert.
 Jeg er kjent med at jeg har rett til å klage på eksamensresultatet. Klagen rettet til Telenor
kystradio.
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