
 
 
 

 

 
 
 

Nurkowanie jaskiniowe jest pono� najbardziej ekscytuj�cym a jednocze�nie najbardziej ryzykownym 
spo�ród rodzajów nurkowa�. Cichy i krystalicznie czysty �wiat tajemniczych jaski� potrafi zawładn�� nurkiem bez 
reszty. Ale nurkowanie jaskiniowe to nurkowanie nie tylko w pi�knych ale i niebezpiecznych tworach natury. To 
tak�e penetracja sztucznych obiektów znajduj�cych si� pod wod� ( kopalnie, fabryki, bunkry, a nawet wraki). 
Ł�cznikiem dla tych wszystkich nurkowa� jest fakt ograniczaj�cego nas stropu, fakt, �e nurek nie mo�e 
bezpo�rednio wynurzy� si� na powierzchni�. Musi przeby� t� sam� drog� do otworu wej�ciowego, któr� dotarł do 
najdalszego punktu swojego nurkowania. Nawet w sytuacji awaryjnej nie ma innego mo�liwo�ci. A jedynym 
namacalnym dowodem ł�cz�cym go ze �wiatem jest por�czówka – tajemnicza ni� Ariadny gwarantuj�ca sukces.   

Serdecznie zapraszamy na kurs nurkowania jaskiniowego w urokliwych jaskiniach francuskich. Tych 
znanych i lubianych, oraz tych, które wła�nie odkrywamy… Dlaczego warto nurkowa� z nami? Bo… Jako�� czyni 
Ró�nic�… DIVE SAFETY THROUGH EDUCATION. 
 
 
 
 
 
WYMAGANIA WST�PNE: 
wiek: min. 18 lat 
uprawnienia: min. Advanced Scuba Diver NAUI (lub równorz�dny innej organizacji) 
do�wiadczenie: min. 50 nurkowa� 
 
WYMAGANIA SPRZ�TOWE:  
- konfiguracja Hogarthian (twinset z ł�cznikiem i separatorem, odpowiednio skonfigurowane automaty,  długi w�� 
na automacie podstawowym, latarka główna dzielona – kanister + akumulator, 2 latarki zapasowe, 2 narz�dzia 
tn�ce, 2 kołowrotki dowolnego typu (mo�e by� szpulka), przyrz�dy pomiarowe, tabliczka lub notes, markery 
jaskiniowe (mo�liwo�� kupienia na miejscu) 
 
ZAJ�CIA NA POWIERZCHNI (tematy):  
- por�czowanie 
- u�ycie markerów 
- zasady nawigacji 
- poruszanie si� przy por�czówce 
- boczne ci�gi i skrzy�owania 

 
        1. WARSZTATY – obowi�zkowa cz��� kursu jaskiniowego – wiosna Koparki/ Zakrzówek 
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- pozycje i zadania członków zespołu 
- komunikacja �wiatłem, manualna i dotykowa 
- procedury awaryjne 
- zarz�dzanie gazami 
- planowanie nurkowania 
 
4 NURKOWANIA: 
- por�czowanie i depor�czowanie 
- pływanie wzdłu� por�czówki, komunikacja, zapewnienie integralno�ci zespołu 
- techniki nap�dowe 
- nawigacja (przej�cie przez skrzy�owanie, wej�cie w boczny ci�g) 
- rozwi�zywanie awarii sprz�towych 
- działanie przy braku widoczno�ci 
- rozwi�zywanie awarii bez widoczno�ci 
- zapl�tanie w por�czówk� 
- zgubienie por�czówki 
- zgubienie partnera 
 
Cena: 500 pln (koszt dwudniowych warsztatów) + 150 pln koszty instruktorskie 
 
Cena zawiera: nurkowania i teori� z wybranego wariantu warsztatów, materiały szkoleniowe, korzystanie z potrzebnego 
sprz�tu specjalistycznego, zabezpieczenie drogi ewakuacyjnej (zestaw tlenowy oraz apteczka) i asekuracja na miejscu 
nurkowym, ubezpieczenie OC. 
Cena nie zawiera: sprz�tu nurkowego oraz kosztów własnych (wst�pu na teren bazy, dojazd, posiłki, nocleg itp 
 
UWAGA: warsztaty te s� OBOWI�ZKOW� CZE�CI� KA�DEGO KURSU JASKINIOWEGO  
 
 
 
 
 
Po pomy�lnym zako�czeniu cz��ci w Polsce w wodach otwartych jedziemy na nurkowania do jaski� francuskich.  
Jakie nurkowania s� na kursie? W zale�no�ci od poziomu umiej�tno�ci kursantów, uprawnie�, które posiadaj�, 
do�wiadczenia nurkowego i tego jak poszły zaj�cia na wodzie otwartej nast�puje kwalifikacja na odpowiedni 
poziom kursu…   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           2. FRANCJA – wyjazd do jaski�, Francja 19 – 24 czerwca 2011 

Technical CAVERN DIVER                                                                                                                                   
( 6 nurkowa� w jaskiniach + nurkowanie - egzamin) 4 dni  

Uko�czenie tego kursu zapewni nurkowi opanowanie umiej�tno�ci oraz zdobycie wiedzy niezb�dnej do 
zminimalizowania niebezpiecze�stw zwi�zanych z nurkowaniem w jaskiniach w strefie cavern. Nurkowanie w 
jaskiniach turystycznych ze stałym opor�czowaniem bez decyzji nawigacyjnych, bez dekompresji do gł�boko�ci 30 m 
przy maksymalnej odległo�ci od otworu 100 m ale nie dalej ni� zasi�g �wiatła dziennego docieraj�cego z otworu 
jaskini. 

Wymagania wst�pne: 
- wiek: minimum 18 lat 
- certyfikacja: Technical Nitrox (Adv. Nx)  
- minimum 100udokumentowanych  nurkowa�  
- aktualne za�wiadczenie lekarskie (brak przeciwwskaza� do nurkowania)  

Kurs: 
- 6 nurkowa� 
- wykłady 4 godziny 
- warsztaty powierzchniowe 4 godziny  

Cena: 2700 pln (nie zawiera certyfikatu) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Warunkiem odbycia si� kursu jaskiniowego jest zebranie si� grupy min. 3 osobowej.  
 
 
 
NOCLEG: �pimy na kempingach w Marcilhac Sur Cele lub w Gramat (ceny ok. 5 euro za osobe + za samochód),  
mo�na te� spa� „na dziko” przy jaskiniach ;-) 
 
JEDZENIE: najlepiej wzi�� prowiant z Polski; a miejscu mo�na zamówi� pizze lub i�� do knajpki (ceny europejskie) 
 
GAZY: bicie butli znajduje si� w bazie na kempingu w Gramat.                                                                                       
Orientacyjna cena nabicia twina Air 2 x 12 = ok. 10 euro, Nx 32 = 20 euro 
 
 
 
 
POTWIERDZENIEM udziału w warsztatach jest wysłanie zgłoszenia e-mail oraz wpłata w/w kwoty na  
konto Xdivers s.c.: Lukas Bank 83 1940 1076 3084 3044 0000 0000 z dopiskiem KURS JASKINIOWY –  2011 
 
 
                           pozdrawiamy serdecznie 
                        „SYRENKA” MARGITA �LIZOWSKA & MICHAŁ WINEK "MAJKI" 
  

                                              
 
                                                               
 
  

 
 

+ 48 501 013 413 + 48 666 341 808 

Technical CAVE DIVER (10 nurkowa� w jaskiniach) 6 dni  

Kurs technicznego nurkowania jaskiniowego. Po pomy�lnym uko�czeniu absolwenci s� uwa�ani za 
kompetentnych do planowania i wykonywania nurkowa� jaskiniowych bez nadzoru, w ramach limitów 
posiadanych uprawnie�. 

Wymagania wst�pne: 
- wiek: minimum 18 lat 
- minimalne uprawnienia: Decompression Techniques   
- minimum 120 udokumentowanych nurkowa� 
- udokumentowane nurkowania jaskiniowe 
- aktualne za�wiadczenie lekarskie (brak przeciwwskaza� do nurkowania)  

Kurs: 
- 10 nurkowa� jaskiniowych (6 dni) 
- wykłady ok.10 godzin  

Cena: 3600 pln (nie zawiera certyfikatu) 
 

         POBYT WE FRANCJI – przydatne informacje 
 

         formalno�ci 
 

 

                            fot. z warsztatów „ameryka�skich” Andrzej Kasi�ski „Martin” oraz z jaski� -  Michał Winek 


