
Nurkowanie – prawdziwa przygoda, którą możesz zacząć już dziś 
 

 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale organizuje kurs nurkowania  

Serdecznie zapraszamy  
 
 
Szkolimy i certyfikujemy nurków w międzynarodowej organizacji SDI – Scuba School International, znanej i akceptowanej na 
całym świecie. 
 
Czego cię nauczymy w trakcie kursu: 
 

 Technik pływania, zanurzania się i wynurzania 
 Obsługi sprzętu nurkowego 
 Podstawowych zasad bezpiecznego nurkowania 
 Podstaw ratownictwa 

 
Podstawowy kurs nurkowania składa się z dwóch części. 
 
Część I – basenowa + zajęcia teoretyczne 
 
To 8 h lekcyjnych na basenie (4 x 90minut). Zajęcia odbywają się na basenie w Proszówkach. 
Każde zajęcia są poprzedzone wykładem teoretycznym i omówieniem zajęć. 
Koszt części basenowej to 750 zł od osoby. 
 
W cenę kursu wliczone są: 

 4 x 90minut na basenie z instruktorem. Maksymalnie 4 osoby na 1 instruktora 
 Wykłady teoretyczne 
 Materiały w formie elektronicznej 
 Wejściówki na basen 
 Kompletny sprzęt (piankę, automat, jacket/skrzydło, balast, fajkę, maskę, płetwy) 

 
Część II – wody otwarte 
 
Wody otwarte to w przypadku nurkowania w Polsce dwa całe dni. Zajęcia na wodach otwartych prowadzimy w Jaworznie  
w bazie Via Sport Diving Marina i w Radłowie. 
Koszt zajęć na wodach otwartych to 950 zł od osoby. 
 
W cenę kursu wliczone są: 

 Nurkowania na wodach otwartych - 4 nurkowania (2 dni nurkowe) z instruktorem. Maksymalnie 2 osoby na 
instruktora 

 Kompletny sprzęt do nurkowania w wodach otwartych (piankę, automat, jacket/skrzydło, balast, fajkę, maskę, 
płetwy, buty, komputer nurkowy) 

 Wejściówki na akwen wodny. 
 
Jest również możliwość dokończenia kursu na wodach otwartych w Chorwacji lub na Malcie. Wówczas cena jest ustalana 
indywidualnie i jest uzależniona od liczby osób. 
 
Po kursie podstawowym (części I i II) zdobędziesz licencję nurka OWD (Open WaterDiver) uprawniającą Cię do nurkowania na 
całym świecie do głębokości 18 metrów. Będziesz miał też możliwość dalszego rozwoju i zdobywania kolejnych umiejętności 
nurkowych. Koszt wydania licencji to 150 zł. 
 
Jeśli myślisz o pracy w służbach mundurowych pamiętaj że dodatkowe umiejętności to Twoje dodatkowe atuty. Zawód 
płetwonurka jest poszukiwany zarówno w wojsku jaki i straży pożarnej czy policji. Osoby z uprawnieniami nurka rekreacyjnego 
mają większe możliwości późniejszego rozwoju jako nurek zawodowy. 
 
Organizujemy także wyjazdy na najgłębszy basen nurkowy w Europie – DeepSpot. To 8000 m3 przejrzystej wody o 
temperaturze 32 stopni Celsjusza z licznymi atrakcjami, takimi jak platformy do ćwiczenia, zatopiona łódź, czy jaskinie.  
 



Nurkowanie – prawdziwa przygoda, którą możesz zacząć już dziś 
 

Co jest wymagane? 

 
Osoba, która rozpoczyna kurs nurkowania musi umieć pływać. 
 
Nurkowe Intro 
 
Dla osób niezdecydowanych, które jednak chciałyby sprawdzić czy chcą zapisać się na kurs możliwe jest INTRO nurkowe.  
Intro na basenie – są to zajęcia wstępne – nurkowanie próbne + wykład teoretyczny. 
Zajęcia trwają 2h – 60 minut wykładu + 60 minut zajęcia basenowe. 
Cena zajęć INTRO – 1 osoba – 200 zł / 2 osoby – 300 zł. 
 
Kontakt  

Instruktor SDI TDI: Elżbieta Litwa 
Cert: #24826 
693 421 323 
Email: elzbieta.litwa@gmail.com 
 
 
Najbliższy termin kursu 
 
Część I – baseny + teoria 
22-23 październik 2022 – basen Proszówki 
 
Część II – wody otwarte 
29-30 października – Jaworzno 
 
Istnieje możliwość zrobienia części basenowej jesienią 2022, zimą 2022/2023, a następnie dokończenia kursu - 
części wody otwarte wiosną 2023 lub latem 2023.  
 
 
Zapisy na kurs prowadzi Pani Katarzyna Koźbiał 
 


