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Dlaczego warto rozpoczac nurkować?

W nurkowaniu każdy odnajduje coś
swojego, dla jednych jest wspaniałym jest
unosić się w tonii wodnej , innych pociągają
zwierzeta morskie, jeszcze innych bawi
głębokość, sa tacy co lubia nurkować w
kopalniach I jakiniach oraz tacy którzy lubią
tylko wraki lub organizmy makro (np. konik
morski - Hippocampus pontohi – którego
wielkość to 1,7 cm. Inni po prostu lubią ciszę
lub słyszeć bicie własnego serca. Aby to
wszystko przeżyć, trzeba zapisać się na kurs.
Wtedy jako certyfikowany płetwonurek OPEN
WATER DIVER SSI (SSI OWD) masz
możliwość nurkowania z partnerem o tych
samych uprawnieniach bez Divemaster'a,
Asystenta Instruktora lub Instruktora
nurkowania do głębokości max 18 m. na
całym świecie. Jeśli posiadasz już certyfikat
Basic Diver SSI lub SSI Scuba Diverustal z

Instruktorem harmonogram swojego kursu
nurkowego,aby zostać pełnoprawnym
nurkiem OWD.
Co potrzebujesz, aby rozpoczać kurs?
-Minimalny wiek: 10 lat, (w wieku 10-14 lat kandydat otrzymuje certyfikat
JUNIOR OPEN WATER DIVER SSI).
-dobry stan zdrowia.
- Potrzeba jeszcze zadzwonić na numer 605 630 240

Ważne: Junior OWD SSI może nurkować do głębokości 12m z Instruktorem nurkowania lub
rodzicem, który posiada certyfikat przynajmniej OPEN WATER DIVER SSI.

Czego nauczysz się na kursie ?
Podczas programu kursu nurkowania SSI OPEN WATER DIVER PADI (OWD) i SSI
JUNIOR OWD zapoznasz się z podstawami zasadami bezpiecznego nurkowania rekracyjnego,
poznajesz sprzęt nurkowy i techniki nurkowania oraz nabędziesz umiejętność planowania i
organizowania bezpiecznych nurkowań.
Wszystkie te umiejętności nabędziesz podczas sześciu zajęć basenowych i sześciu
wykładach poprzedzonych egzaminem oraz sześciu nurkowaniach na wodach otwartych (w
jeziorze lub morzu). Najczęściej nurkujemy w jeziorach o dobrej przejrzystości wody, zależnie
od pory roku sa to: - J.Krzywe, J.Żbik, JRedykajny, J.Lelewskie, J.Świętajno(narty)

Jak długo trwa kurs?
Każdy adept kursu nurkowania SSI OPEN WATER DIVER (SSI OWD) uzyskuje
certyfikat po wprawidłowo wykonanych wszystkich ćwiczeniach na wodach otwarych.
Każdy uczestnik kursu SSI OPEN WATER DIVER (SSI OWD) będzie miał odpowiednią
ilość czasu aby nabyć wszystkie umiejętności. Czas trwania kursu jest zależny od kursanta.
Zazwyczaj jest to 5 -7 dni lub dwa weekend.

Co jest Ci potrzebne aby rozpoczać?
Chęć spróbowania podwodnej przygody

Materiały szkoleniowe - otrzymasz w naszym Centrum Nurkowym, w wersji
elektronicznej , będziesz mógł się z nimi zapoznać przez swój smartfone lub laptop czy
komputer.
Fotografia w wersji elektronicznej.
Cały sprzęt na czas kursu otrzymasz od nas

Co po kursie nurkowanie Open Water Diver ?
Możliwość nurkowania do 18 m na całym świecie o takich samych umiejętnościach jak
Twoje czyli Open Water Diver SSI.
Możliwość kontynuowania edukacji nurkowej czyli robienia specjalizacji nurkowych,
takich jak :

- kurs nurkowania w suchym skafandrze – DRY SUIT DIVING
- kurs nurkowania na nitroksie ENRICHED AIR NITROX
- kurs specjalisty sprzętu nurkowego EQUIPMENT TECHNIQUES
- kurs nawigacji podwodnej, NAVIGATION
- kurs nurkowania nocnego NIGHT & LIMITED VISIBILITY
- kurs nurkowania doskonała pływalność, PERFECT BUOYANCY
- kurs fotografii podwodnej, PHOTO & VIDEO
- kurs nurkowania w prądzie,WAVES, TIDES & CURRENTS
- kurs nurkowania z łodz. BOAT DIVING

Ile kosztuje kurs nurkowania Open Water Diver (podstawowy)?
- Cena standardowego kursu nurkowania SSI OWD na basenie i na wodach otwartych:
1485,00 PLN w grupach 2-5 osobowych.
- Cena kursu nurkowania Open Water Diver SSI w grupach zorganizowanych 6-10
osób to 1350 zł
- Cena kursu Open Water Diver dla grup powyżej 10 osób: 1250 PLN od osoby
- Indywidualny kurs nurkowania OWD - harmonogram kursu ustala
uczestnik w dowolnie pasujące dla niego dni Cena 1920 PLN
-

Weekendowy kurs nurkowania OWD (zajęcia teoretyczna ,zajęcia basenowe - jeden

weekend (pod warunkiem ,że uczestnik wcześniej zapoznał się z materiałem teoretycznym
), drugi weekend nurkowania, Cena 1485
Weekendowy kurs nurkowania dal osób spoza Olsztyna 1600 zł (w cene kursu
wliczone są dwa noclegi)
- Wszystkie kursy nurkowania moga być płacone na raty

Cena zawiera:
- dokumnety rejestracyjne
- materiały szkoleniowe w wersji elektonicznej w języku polskim
- logbook w wersji elektronicznej
- profil na stronie divessi.com
- certyfikat w wersji elektronicznej I wersji plastikowej
- Dyplom
- pełny sprzęt nurkowy na czas kursu
- 6 zajęć basenowych (zajęcia odbywają się na Pływalni UWM przy
ul.Tuwima 9,
- 6 wykładów w naszej sali wykładowej Centrum Nurkowym w
Olsztynie ul.Dabrowszczaków 5/1
- 4 nurkowania (minimum) na wodach otwartych - jeden weekend nurkowy na
wodach otwartych(zazwyczaj na kursie robimy 6 nurkowań )
Na kursie Open Water SSI dajemy największą ilość godzin pod wodą ze wszystkich federacji w sumie
robimy 12 nurkowań (6 nurkowań basenowych, 6 nurkowań na wodach otwartych) – TYLKO U NAS
!!!

Zgłoszenia: tel. +48 605 630 240 lub igor@krokodyle.com.pl

Wszyscy uczestnicy kursów nurkowania w CNN Krokodyle otrzymują rabat 10% na zakup sprzęt
nurkowego zakupionego w naszym sklepie

