
 
 

Zaprasza na Kurs Płetwonurek Młodzieżowy  
 

 
Szkolenia na basenie „Chwiałka” w 

Poznaniu w terminach: 
  od 6 do 28 maja 2014   
 Miejsce szkoleń: 

Basen POSiR przy ul. Chwiałkowskiego 34 w 
Poznaniu 

 
Szkolenia na wodach otwartych od 

czerwca do października 2014 roku. 
  

                               Miejsce szkoleń: 
                 

Jezioro Powidzkie (ok. 100 km od Poznania),  
    miejscowość Kosewo. 
    Baza nurkowa Nautica: Ośrodek Szkolno-   
    Wychowawczy ul. Słupecka 2, Kosewo 62-402 

Cena: 
 

Koszt zajęć na Basenie: 600 zł  
(Cena obejmuje: wejścia na basen, opiekę instruktorską, zajęcia praktyczne, 
zajęcia teoretyczne, skrypt do nauki, egzamin teoretyczny, sprzęt ciężki) 
 
Koszt zajęć na Wodach otwartych: 400 zł 
(Cena obejmuje: zajęcia praktyczne nad jeziorem, opiekę instruktorską, sprzęt 
ciężki)  Zajęcia realizowane są indywidualnie od czerwca 2014. 
 
Wypożyczenie na czas trwania 
kursu: skafandra i elementów 
neoprenowych typu buty czy 
rękawice płatne dodatkowo 60 zł 
do ceny kursu  
 
Badania lekarskie: 60 zł  
(Badania są ważne przez rok od 
daty wydania, można je zrobić 
podczas jednych z zajęć 
teoretycznych w trakcie trwania 
kursu)  
  



 
 
Do wykupienia po szkoleniu do wyboru: 
Licencja nurkowa/plastikowy certyfikat: 
200 zł + zdjęcie w federacji PADI 
lub 
Licencja nurkowa/plastikowy certyfikat, 
książeczka płetwonurka, logbook z etui i 
podręcznik: 230 zł + zdjęcie w federacji 
CMAS 
 
 

 
 

Zakres szkolenia 
 
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne 
umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego podczas 
nurkowania na małych głębokościach z instruktorem lub rodzicem mającym 
odpowiednie kwalifikacje nurkowe. 
 
Warunki uczestnictwa w kursie: 
 

- ukończone 8 lat (kurs na stopień brązowy) – PMB CMAS; 
Bubblemaker PADI 

- ukończone 9 lat (kurs na stopień srebrny ) – PMS CMAS; 
Bubblemaker PADI 

- PADI Junior Open Water Diver (od 10 lat) 
- ukończone 11 lat (kurs na stopień złoty) – PMZ CMAS;  
- umiejętność pływania w stopniu wystarczającym (ocena 

instruktora) 
- zgoda rodziców lub opiekunów prawnych 
- orzeczenie lekarza o zdolności do uprawiania płetwonurkowania 

 
Uprawnienia: 
 

Płetwonurek po kursie 
młodzieżowym ma prawo nurkować: 
 

- stopień brązowy – do 
głębokości 2 metrów w 
basenie lub wodach 
naturalnych o podobnych 
warunkach wyłącznie z 
instruktorem nurkowania. 

- stopień srebrny – do 
głębokości 6 metrów w 
basenie lub w wodach o podobnych warunkach z instruktorem 



bądź rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach nurkowych 
minimum KDP/CMAS** (P2) lub odpowiednich kwalifikacjach 
innych organizacji, - nurkować do głębokości 2 metrów wyłącznie 
na basenie z rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach 
nurkowych minimum KDP/CMAS* (P1) lub odpowiednich 
kwalifikacjach innych organizacji. 

- stopień złoty - do głębokości 12 metrów w wodach otwartych 
wyłącznie z instruktorem, - nurkować do głębokości 10 metrów w 
wodach otwartych z rodzicem (opiekunem prawnym) o 
kwalifikacjach nurkowych minimum KDP/CMAS** (P2) lub 
odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji, - nurkować do 
głębokości 3 metrów wyłącznie w basenie z rodzicem (opiekunem 
prawnym) o kwalifikacjach nurkowych minimum KDP/CMAS* (P1) 
lub odpowiednich kwalifikacjach innych organizacji. 

 
Płetwonurek PADI Junior OWD może nurkować do 12 m głębokości z 
Instruktorem nurkowania lub rodzicem posiadającym certyfikat 
minimum PADI OPEN WATER DIVER. 

 
Godziny zajęć: 
 

Spotkania na basenie odbywają się dwa razy w tygodniu: 
we wtorki o godzinie 17:45 oraz w środy o godzinie 18:30 
 
Zajęcia praktyczne prowadzimy w Poznaniu, na basenie przy ul. 
Chwiałkowskiego 34. 
Po zajęciach praktycznych prowadzone są zajęcia teoretyczne w PCN Nautica, 
przy ul. Piłsudskiego 100. 
 
Przebieg szkolenia: 
 

8 zajęć basenowych, 8 zajęć teoretycznych oraz nurkowania na Wodach 
Otwartych wg wymogów wybranego kursu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zapisy i bliższe informacje  
pod numerem telefonu: 618 729 066 (czynny w godzinach otwarcia sklepu)  
lub drogą elektroniczną: biuro@nautica.poznan.pl 
Telefony komórkowe:  
601 284 195 Krzysztof Janicki, 693 835 356 Beata Janicka 

 
 

Więcej informacji znajdziecie na stronie: 
www.nautica.poznan.pl 
 

 
https://www.facebook.com/nautica.poznan 
 

 
 
 
 


