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SPECJALIZACJA SSI: Nurkowanie w rzece RIVER DIVING
Nurkowanie w rzece to zupełnie nowe doświadczenie! Płynąc z nurtem rzeki możesz spotkać
występujące tylko tam ryby i rośliny. Możesz wpływać w zakola, meandry i podziwiać niezwykłą
faunę i florę, niezwykłe formacje dna, poruszając się bezszelestnie z prądem wody. Pewnie
nurkowałeś/aś już w jeziorach i morzach. Nurkowanie w rzece do inne doznania

Co potrzebujesz, aby rozpocząć kurs?
·

Wiek minimum 10 lat

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

Czego nauczysz się na kursie?
W trakcie kursu nauczysz się sporo o faunie i florze rzecznej. Nauczysz się także w jaki sposób
pływać w rzece, jak nurkować i w jaki sposób oglądać piękno przyrody jednocześnie się tym nie
męcząc. W trakcie zajęć przedstawione zostaną także potencjalne zagrożenia i niebezpieczeństwa
wynikające z nurkowania w rzekach i strumieniach.

Jak długo trwa kurs?
Kurs nurkowanie w rzece to wykład/pogadanka oraz dwa nurkowania w rzece lub strumieniu.

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?
Kurs nurkowania w rzece da Ci potrzebną wiedzę i umiejętności wykorzystywane podczas nurkowań

w potokach rzekach i strumieniach. Zdobędziesz umiejętności pozwalające na bezpieczne
nurkowanie w ciekach wodnych, a także zaznajomisz się z bogatą fauną i florą występującą w tym
środowisku
Ukończenie specjalizacji otwiera Ci możliwość nurkowania w ciekach wodnych bez nadzoru Dive
Profesional SSI oraz przybliża Cię do zdobycia stopnia Advanced Diver SSI ,a także prowadzi do
zdobycia stopnia Master Diver
Cena kursu
Materiały 125 zł
Kurs 350 zł
W cenie
-

wykłady teoretyczne

-

zajęcia praktyczne

-

materiały

-

certyfikat

-

wypożyczenie brakujących elementów sprzętu po za maska ,fajką i płetwami

-

komplet sprzętu wypożyczenie 150 zł

