NAUI SCUBA DIVER
PADI OPEN WATER DIVER
ZÁKLADNÍ KURZ POTÁPĚNÍ
Scuba Diver kurz potápění s přístrojem (OWD) poskytuje základní
vědomosti a dovednosti pro tento druh potápění. Po úspěšném dokončení umožňuje
potápění v otevřené vodě bez dohledu instruktora, do maximální hloubky 18 metrů,
vždy v buddy týmu (ve dvojici) a kdekoli na světě. Je zakončen mezinárodně
platnou certifikací bez časového omezení – NAUI Scuba Diver nebo ekvivalentním
PADI Open Water Diverem
Kurz má tři části:
1. Teoretické znalosti

- Samostudium z učebnice
- Prezentace
- Přednášky
- Závěrečný test

Témata: výstroj, dovednosti, fyzika, fyziologie, plánování ponoru a tabulky,
vodní prostředí a rizika. Vše s důrazem na bezpečnost.
Teoretická část je uzavřena závěrečným testem se 75 otázkami, který prověří
studentovi znalosti, které během kurzu získal.
2. Praktické dovednosti

- 3 až 5 bazénů

Zvládnutí základních potápěčských dovedností: sestavení/rozložení výstroje,
vstupy/výstupy z vody, práce s maskou, práce s automatikou, manipulace s výstrojí,
pohyb pod vodou a ovládání vztlaku, výstupy na hladinu, základy šnorchlování.
Počet bazénů, popřípadě ponorů v kontrolovaných podmínkách, závisí na
schopnostech studentů a jejich počtu. Lze individuálně doladit.
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3. Otevřené vody

- Minimálně 4 ponory s přístrojem

Už opravdické ponory venku v reálných podmínkách. Opakování základních
potápěčských dovedností, které se studenti naučili v bazénu, samostatné plánování
ponoru, základy orientace pod vodou, důraz kladen na bezpečnost.
Délka kurzu: Týden intenzivně (Chorvatsko, Egypt) anebo minimálně
měsíc (Praha, Brno)

 Pokud vše úspěšně zvládnete na závěr kurzu proběhne
křtění nových potápěčů a předáme Vám Váš potápěčský diplom


Cena: 8 400,- Kč
Cena zahrnuje * Výuka * Učebnice * Asistenci instruktora * Zapůjčení
kompletní potápěčské výstroje * Ponory * Pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje * Závěrečná certifikace 800,- Kč * Pojištění *
Jakákoliv jiná služba, která není jmenována *

!!! Těšíme se na Vás!!!
Přihlášky posílejte mailem na info@potapeni-online.cz anebo telefonicky na
777 561 001.
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