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SPECJALIZACJA SSI : REACT RIGHT - Pierwsza Pomoc
Nurkowanie rekreacyjne to sposób ns zwiedzanie podwodnego świta. Nurkowanie przy zachowaniu
zasada bezpieczeństwa daje dużo radości i przyjemności. Niestety nie wszyscy zachowują się
zgodnie z zasadami i nie wszyscy przestrzegają ustalonych reguł bezpiecznego nurkowania. Kurs
React right pokaże Ci jak pomóc osobom , które maja problem lub sa w sytacji niebezpiecznej.

Co potrzebujesz, aby rozpocząć kurs?
·

Wiek minimum10 lat

·
Wymagany certyfikat SSI Open Water Diver, Open Water Diver Junior lub stopień
równorzędny innej organizacji

Czego nauczysz się na kursie?
Celem kursu REact Right – Pierwsza pomoc jest pokazanie Ci sytuacji niebezpiecznej oraz nauczenie
Cię właściwego postepowania w sytuacjach niebezpiecznych. Na kursie dowiesz się o
·

Pierwsza pomoc pierwszorzędna

·

Bezpieczeństwa ratownika

·

Zabezpieczenie miejsca wypadku

·

Schematy postępowania w różnego rodzaju wypadkach

·

Pierwsza pomoc drugorzędna

·

Pierwsza pomoc tlenowa

·

Pierwsza pomoc przy użyciu

Kurs ten nie tylko uczy jak postępować w przypadku wypadku ,ale także co robić aby te wypadki nie
miały miejsca o ile oczywiście mamy na to wpływ .

Jak długo trwa kurs?
Kurs fPierwszej Pomocy trwa od 4 do 8 godzin.

Co jest Ci potrzebne aby rozpocząć?
·
Materiały szkoleniowe - otrzymasz w naszym Centrum Nurkowym, w wersji elektronicznej,
będziesz mógł się z nimi zapoznać przez swój smartphone lub laptop czy komputer.
·

Cały sprzęt na czas kursu otrzymasz od nas .

Jedyne co jest potrzebne z Twojej strony to chęć wzięcia udziału w kursie.

Co po kursie nurkowania z łodzi?
Ukończenie specjalizacji React right pozwala Ci na wzięcie udziału w specjalizacji Stress & Rescue
oraz otwiera Ci możliwość zdobycia stopnia Advanced Diver SSI ,a także prowadzi do zdobycia
stopnia MASTER DIVER SSI..
Cena kursu
Materiały 245 zł
Kurs 450 zł
W cenie
-

wykłady teoretyczne

-

zajęcia praktyczne

-

materiały

-

certyfikat

