Uwielbiasz bawić się w wodzie i dawać nura?
Chciałbyś poczuć co czuje astronauta unosząc się w kosmosie?
Czy wiesz, że można nurkować z latarką?
Chciałbyś robić podwodne zdjęcia?
Czy wiesz, że pod wodą można grać w warcaby i jeść czekoladki?
Jeśli choć na jedno pytanie odpowiedziałeś TAK, to NURKOWANIE jest WŁAŚNIE DLA CIEBIE..!
Wspólnie z nami będziesz wykonywać podwodne „misje” i „zadania specjalne”, nauczysz się
odpowiedzialności i poczujesz odwagę by zacząć przeżywać niezwykłe podwodne przygody...

JUNIOR SCUBA DIVER – kurs przygotowuje dzieci do nurkowania pod wodą ze sprzętem SCUBA,
pozwala doświadczyć mnóstwa przygód i dreszczyku emocji. Podczas podwodnych zabaw młodzi
nurkowie rozwijają nowe umiejętności, uczą się o podwodnym życiu, budowaniu partnerstwa,
bezpieczeństwie oraz odpowiedzialności nad i pod wodą. Kurs nurkowania to niezapomniane

przeżycie!
NAUI - DIVE SAFETY TROUGH EDUCATION…
Co będzie na kursie?
Na kursie nurkowania JUNIOR SCUBA DIVER podczas zabaw w wodzie i na powierzchni, podczas słuchania
ciekawych historii i wykonywania niecodziennych zadań poznasz niezbędną wiedzę i nauczysz się nurkować.
Po pomyślnym ukończeniu kursu będziesz mógł nurkować z certyfikowanym opiekunem – nurkiem na wodach
otwartych do głębokości 12 – 15m.
Wymagania wstępne:
- wiek: minimum 10 lat
- brak zdrowotnych przeciwwskazań do nurkowania
- podstawowe umiejętności pływackie (bez sprzętu - styl dowolny)
Z czego składa się kurs:
- wykłady ~10 h
- zajęcia basenowe: 6 sesji (~1h zajęcia powierzchniowe + 30’ w wodzie; sesje mogą być połączone)
- nurkowanie na wodach otwartych (minimum 4 nurkowania)
Z nami JESTEŚCIE BEZPIECZNI, bo w naszej Szkole obowiązkowo NAUCZYCIE się RATOWNICTWA NURKOWEGO!
Przecież bezpieczeństwo TO PODSTAWA – a niestety rzadko gdzie już na KURSIE PODSTAWOWYM ZDOBĘDZIECIE
te NAJWAŻNIEJSZE UMIEJĘTNOŚCI… Sami sprawdźcie, że tak jest J

Wykłady: na nich dowiesz się na ile czasu pod wodą wystarcza butla na plecach, dlaczego nie oddychamy tlenem,
co dzieje się z Twoim organizmem po zanurzeniu, dlaczego możesz poczuć się tak, jak w kosmosie, dlaczego ryby są
Twoimi przyjaciółmi, jak chronić środowisko, jak nurkować bezpiecznie, dlaczego nurkowanie jest tak wciągające,
w co można bawić się pod wodą i …. wielu innych ciekawych rzeczy !!!
Baseny: poznasz ważne i przydatne umiejętności, które sprawią, że pod wodą poczujesz się bezpiecznie i komfortowo.
W przyjaznych warunkach nauczysz się podstaw nurkowania i ratownictwa. Oswoisz się z przebywaniem w podwodnym
świecie i przygotujesz się do nurkowań w wodach otwartych…
Wody otwarte: ponownie odkryjesz radość z przebywania pod wodą. Oprócz powtórzenia ćwiczeń, które wykonywałeś
już na basenie - nauczysz się prawdziwego nurkowania. Pooglądasz podwodny świat, zmierzysz się z planowaniem
nurkowania i rozwiązywaniem sytuacji awaryjnych. Poczujesz smak prawdziwej przygody! Część praktyczną możesz
dokończyć w Polsce (jeziora, kamieniołomy) lub w pachnącej piniami Chorwacji (latem) czy urzekającym soczystymi
kolorami Morzu Czerwonym w Egipcie (przez cały rok)…

CENA 1450 pln ZAWIERA: szkolenie (wynagrodzenie instruktora wg ww planu), materiały kursanta (w wersji elektronicznej),
tabele nurkowe, logbook, wypożyczenie kompletnego sprzętu na ww czas trwania kursu (bez ABC).
CENA NIE ZAWIERA: certyfikatu NAUI (150 pln), kosztów basenowych (wynajem toru, wstęp instruktora i kursantów, dojazd
i ładowanie butli przez instruktora) oraz kosztów zorganizowanego przez nas wyjazdu na wody otwarte.
INFORMACJE o aktualnych wyjazdach znajdziesz na www.xdivers.pl. Orientacyjny koszt sesji basenowej to 60-100 pln w
zależności od ilości osób. Orientacyjny koszt wyjazdu weekendowego w Polsce to 400- 600 pln (w cenie: koszty wstępu na nurkowisko,
opłaty parkingowe, noclegi, ładowanie butli, koszty instruktorskie, asekuracja na miejscu nurkowym, zestaw tlenowy, apteczka).
Szkolenie w trybie indywidualnym: 2500 pln (+ koszty).
UWAGA dla zmarzluchów: dokończenie kursu na wodach otwartych w PL można połączyć z kursem Suchego Skafandra
w PROMOCYJNEJ cenie 200 pln. Możliwość PŁATNOŚCI NA RATY J
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