IGC DIVING PRAHA
Začínající

TRY SCUBA DIVING
Vykoušejte TRY SCUBA DIVING a začněte tak svou potápěčskou kariéru. Naši instruktoři
Vás naučí správné postupy a dovednosti potřebné pro Váš pobyt v podvodním světě.
Na konci touho kurzu budete odměněni nezapomenutelnými pocity a zkušenostmi a také
TRY SCUBA certifikátem.
SCUBA DIVER
Scuba Diver Program bude Vaši snahu směřovat k absolovování Open Water Diver programu.
Obrovskou výhodou je, že v tomto procesu nemusíte žádnou výukovou složku absolvovat dvakrát.
Po krátkém zopakování Vašich již získaných dovedností při TRY SCUBA DIVING se můžete
zapojit do Open Water Diver výukového programu. Držitelé Scuba Diver certifikátu jsou povinni
jít se potápět pod přímým dohledem Dive Leadera do maximální hloubky 12 m. Toto pravidlo
Vám zaručí nejen Vaší bezpečnost, ale i získávání nových zkušeností bez přímé docházky do
kurzu SSI. Scua Diver je ideální možností pro všechny, kteří nemají čas na absolvování
kompletního Open Water programu. Tento program obsahuje zhruba jen jeho polovinu. Druhou
část ovšem můžete splnit kdykoli a kdekoli po absolovování první části.
OPEN WATER DIVER
Vaše vstupenka do podvodního světa se jmenuje OPEN WATER DIVER certifikát. K výuce
Vám bude kromě instruktora k dispozici i Váš vlastní SSI Student Manual a DVD. Během tohoto
kurzu se naučíte potřebné techniky a postupy nutné k zajištění Vaší bezpečnosti podvodou.
Po absolování tohoto kurzu obdržíte certifikát, který Vám umožní potápět se s ostaními potápěči
a zakoupit, nebo si půjčit potápěčské vybavení prakticky kdekoliv na světě. OWD je nejzastoupenější
potápěčskou kategorií na světě která znamená, že potápěč zvládl základní teorii a techniky pro
potápění s nezávislým potápěčským přístrojem. Potápěč je vycvičen pro bezpečné potápění
a techniku poskytnutí první pomoci při nehodě. Kurz se skaládá z šesti teoretických lekcí, pěti
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praktických lekcí v bazénu nebo v uzavřené vodě a pěti praktických lekcí v otevřené vodě. Potápí se
ve dvojici do hlouby 18-ti metrů, minimální věk pro získání kvalifikace je 12 let – JUNIOR SCUBA DIVER.
LEARN TO DIVE
Teorie
1 Bazén
1 Potápění v otevřené vodě
Teorie
3 Bazén
2 Potápění v otevřené vodě
Teorie
6 Bazén
4 Potápění v otevřené vodě

Začni své dobrodružství!
Objev absolutně novou škálu pocitů! Užij si novou svobodu díky plachtění skrz nekonečnou modř!
Vyzkoušej nové dobrodružství a objev nepoznaný svět. Najdi nové přátele. Potápění je mnohem
lehčí než se Ti na první pohled může zdát. Buď pripraven na novou zkušenost a potop se do
nového světa.
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