
Open  Water  Diver  -  Nurek  Wód  Otwartych to  kurs  nurkowania  z  aparatem  powietrznym. 
Uczestnicząc  w  tym  kursie  zdobędziesz  wystarczającą  wiedzę  i  umiejętności  praktyczne  aby 
nurkować z partnerem bez nadzoru, do głębokości maksymalnej 18 metrów.  Nurkując odkryjesz 
nieznany świat  i  przeżyjesz  cudowną przygodę.  Po ukończeniu  kursu  Nurek Wód Otwartych 
będziesz miał uprawnienia do nurkowania na całym świecie. Dla potwierdzenia swoich uprawnień 
otrzymasz certyfikat w formie plastikowej karty imiennej.
Podobnie jak w przypadku wszystkich kursów i programów PADI priorytetem podczas planowania, 
organizowania  i  prowadzenia  programu  OWD  –  Nurek  Wód  Otwartych jest  bezpieczeństwo 
uczestników.

1. Wymagania: ukończone 10 lat i pozytywne nastawienie :)
(dzieci poniżej 15 lat otrzymują certfikat Junior Open Water Diver)

2. Czas trwania: 4-6 dni

3. Program zawiera:
- sesje teoretyczne – 5, quizy - 5 i egzamin końcowy ;)
- zaliczenie sprawdzianu umiejętności pływackich.
- zajęcia praktyczne na basenie lub wodach basenopodobnych – 5
- zajęcia praktyczne na wodach otwartych – 4

4. Bonus:
pamiątkowe zdjęcia lub krótki filmik

5. Cena:
1200,00 PLN (Opcja Standard – przy grupach 4-6 osobowych)
1400,00 PLN (Opcja komfort – przy grupach 2-4 osobowych)
1800,00 PLN (Opcja VIP – 1 osoba)

6. Gdzie realizujemy kurs:
Zajęcia będą odbywać się w bazie: Kobylec, ul. Plażowa 70, 62-100 Wągrowiec oraz Kaliszany,
62-104 Kaliszany.

7. Kiedy realizujemy kurs:
maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień (dokładne terminy do ustalenia)

8. Co zyskujesz?
Uznany na całym świecie certyfikat nurkowy, nurka OWD. Przepustkę do poznania innego świata, 
ciekawych ludzi i miejsc. Zaproszenia na wyprawy nurkowe w Polsce, na świecie
i przede wszystkim świetną zabawę.

Uwaga:
W cenie kursu wliczony jest cały sprzęt nurkowy, powietrze oraz wszystkie niezbędne materiały 
kursowe (książka, film, tabela RDP), oraz plastikowy certyfikat.
Uczestnicy programu DSD  Odkryj Nurkowanie mają zaliczone pierwsze zajęcia z kursu  Open 
Water Diver (jednakże tylko w tym samym roku).

Kwestionariusz medyczny do pobrania: kliknij tutaj
Deklaracja o odpowiedzialności prawnej...: kliknij tutaj
Oświadczenie o zrozumieniu standardów..: kliknij tutaj

https://drive.google.com/file/d/0B_2UZcHXycpKQWREQlhzY2dsb28/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B_2UZcHXycpKbUhXdkY0TmFJSk0
https://drive.google.com/open?id=0B_2UZcHXycpKQjc2QUliNGo4eFk

