Oferta na szkolenie nurkowe OWD, AOWD,
EFR dla Studenckiego Koła Naukowego w sezonie nurkowym
2018
O Firmie:
Gdynia Dive to prężnie działająca firma w branży szkoleń nurkowych, wypraw połączonych z nurkowaniem i szkoleń pierwszej
pomocy przedmedycznej. Prowadzimy szkolenia dla dorosłych i dla dzieci na wszystkich poziomach zaawansowania.
Organizujemy wyprawy do najciekawszych miejsc na Ziemi dla nurków, jak i osób nienurkujących. Aby każdy mógł zrealizować
marzenia związane z podziwianiem podwodnego świata, podczas kursów pokazujemy jak bezpiecznie korzystać ze sprzętu
nurkowego i uczymy właściwych technik nurkowania. Poprzez swoją działalność propagujemy zdrowy tryb życia i aktywny
wypoczynek związany z wodą. W Gdynia Dive pracują profesjonaliści i pasjonaci. Posiadamy duże doświadczenie w szkoleniu
nurkowym. Wywodzimy się z elitarnej jednostki komandosów morskich "FORMOZA" Marynarki Wojennej. Znamy środowisko
wodne bardzo dobrze i wiemy jakie są granice zabawy z wodą, dlatego bezpieczeństwo jest zawsze naszym priorytetem.

Kurs podstawowy Open Water Diver (OWD)
to najważniejszy kurs w całej edukacji nurkowej. OWD uczy podstawowych umiejętności oraz gwarantuje wiedzę teoretyczną,
wystarczającą do przeprowadzania samodzielnych nurkowań z partnerem na wodach otwartych. Podczas tego szkolenia
zapoznajemy się ze sprzętem nurkowym, technikami nurkowania i najważniejszymi procesami fizycznymi i chemicznymi, które
działają na organizm człowieka podczas nurkowania.
Kurs składa się z 5 modułów teoretycznych, 5 sesji praktycznych w basenie, egzaminu teoretycznego oraz 4 nurkowań na
wodach otwartych, a kończy się wydaniem międzynarodowej licencji PADI, honorowanej na całym świecie. Kurs w całości będzie
realizowany w Trójmieście w oparciu o infrastrukturę UG (sala wykładowa) , basen w hotelu Gdynia, jezioro Zawiad w m.
Bieszkowice 20km od Gdyni.

Cena promocyjna dla min. 30 uczestników zebranych przez SKNO wynosi:
- dla członków Koła 950 zł/os + opłata certyfikacyjna po ukończeniu kursu 150 zł
- dla pozostałych osób 1050 zł/os + opłata certyfikacyjna po ukończeniu kursu 150 zł
Cena standardowa zgodnie z cennikiem 1500 zł/os + opłata certyfikacyjna po ukończeniu kursu 150 zł
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Przykładowy harmonogram:
1 dzień - zajęcia teoretyczne w formie wykładu i prezentacji multimedialnej na UG 4 godz.
(dowolna liczba uczestników, możliwe 2 terminy do uzgodnienia).
- sprawy organizacyjne w tym: potwierdzenie wpłat, zebranie wypełnionych formularzy OWD i regulaminu szkolenia;
- wykład nt. teorii nurkowania moduł I i II;
- sprawdzenie prac domowych z modułu I i II;
- rozwiązanie quizów I i II, omówienie błędów.
2 dzień - zajęcia teoretyczne w formie wykładu i prezentacji multimedialnej na UG 4 godz.
(dowolna liczba uczestników, możliwe 2 terminy do uzgodnienia).
- sprawdzenie prac domowych z modułu III, IV, V;
- omówienie błędów;
- quizy sprawdzające III, IV;
- wykład nt. teorii nurkowania moduł III, IV, V.
- egzamin teoretyczny w formie testu wyboru (50 pytań);
- ogłoszenie wyników;
- podsumowanie części teoretycznej;
- uzgodnienie terminów zajęć basenowych.
3 dzień - zajęcia basenowe sesja I (ok 4 godz. w tym 2 godz. pod wodą)
(grupy po 5 osób każda; dla grupy dostępne 2 terminy).
- spotkanie na basenie w hotelu Gdynia o ustalonej godzinie;
- zajęcia praktyczne ze sprzętem nurkowym;
- omówienie warunków bezpieczeństwa;
- zajęcia w wodzie, moduł I,II, omówienie końcowe zajęć.
4 dzień - zajęcia basenowe sesja II (ok.4 godz. w tym 2 godz. pod wodą)
(grupy 5 osobowe; dla grupy dostępne 2 terminy).
- spotkanie na basenie w hotelu Gdynia o ustalonej godzinie;
- zajęcia praktyczne ze sprzętem nurkowym;
- omówienie warunków bezpieczeństwa;
- zajęcia w wodzie, moduł III, IV, V, omówienie końcowe zajęć.
5 dzień - nurkowania szkoleniowe w wodach otwartych ok 8 godz. w tym 2 nurkowania
(grupy 5 osobowe; dla grupy dostępne 2 terminy).
- 09.00 spotkanie w CN Gdynia Dive;
- dopasowanie sprzętu nurkowego;
- przejazd nad Jezioro Zawiad (Bieszkowice 20km od Gdynia);
- zajęcia praktyczne ze sprzętem nurkowym na wodach otwartych;
- omówienie warunków bezpieczeństwa nurkowania w jeziorze;
- nurkowanie szkoleniowe nr 1, omówienie nurkowania;
- nurkowanie szkoleniowe nr 2, omówienie końcowe zajęć;
- przejazd do CN Gdynia Dive i obsługa sprzętu po nurkowaniu;
- 16.00 zakończenie zajęć.
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6 dzień - nurkowania szkoleniowe w wodach otwartych 8 godz. w tym 2 nurkowania
(grupy 5 osobowe; dla grupy dostępne 2 terminy).
- 09.00 spotkanie w CN Gdynia Dive;
- dopasowanie sprzętu nurkowego;
- przejazd nad Jezioro Zawiad (Bieszkowice 20km od Gdynia);
- zajęcia praktyczne ze sprzętem nurkowym na wodach otwartych;
- omówienie warunków bezpieczeństwa nurkowania w jeziorze;
- nurkowanie szkoleniowe nr 3;
- omówienie nurkowania;
- nurkowanie szkoleniowe nr 4;
- omówienie końcowe zajęć;
- przejazd do CN Gdynia Dive i obsługa sprzętu po nurkowaniu;
- 16.00 zakończenie zajęć;
- wystawienie licencji nurkowych.
Podczas kursu zapewniamy:
 możliwość zdobycia międzynarodowej licencji nurkowej PADI OWD uprawniającej do nurkowania na całym świecie do
głębokości 18m;
 materiały szkoleniowe w języku polskim: podręcznik PADI OWD, płytę DVD z 5 filmami szkoleniowymi, tabele RDP do
planowania nurkowania wraz z instrukcją, log book (indywidualna książka nurka), zestaw testów sprawdzających i
egzamin;
 profesjonalną kadrę instruktorską, wejścia na basen, kompletny sprzęt nurkowy i napełnianie butli w czasie trwania
kursu;
 wykłady teoretyczne, cykl zajęć praktycznych ze sprzętem nurkowym na basenie, nurkowania szkoleniowe w wodach
otwartych;
 zdjęcia z kursu (również spod wody);
 ubezpieczenie na czas trwania zajęć.
Cena nie obejmuje:
 opłaty certyfikacyjnej do PADI za wystawienie licencji OWD - 160zł;
 dojazdu na zajęcia oraz opłat parkingowych.
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Advanced Open Water Diver (AOWD)
w przeciwieństwie do kursu OWD nie będzie tu zbyt wiele teorii. Na tym kursie skupimy się przede wszystkim na nurkowaniach.
Kurs przeznaczony jest dla certyfikowanych nurków i stwarza możliwość odkrywania nowych zainteresowań w nurkowaniu.
Szkolenie polega na wykonaniu 5 nurkowań z przygodą. Konfiguracja kursu zawiera nurkowanie: nawigacyjne, doskonała
pływalność, z łodzi, wrakowe, głębokie.
Po ukończeniu szkolenia Uczestnik otrzymuje certyfikat PADI AOWD, honorowany na całym świecie i zdobywa uprawnienia do
nurkowania z partnerem bez dodatkowego nadzoru do głębokości 30 m.
Cena promocyjna dla min. 10 uczestników zebranych przez SKNO wynosi:
- dla członków Koła 650 zł/os + opłata certyfikacyjna po ukończeniu kursu 150 zł
- dla pozostałych osób 700 zł/os + opłata certyfikacyjna po ukończeniu kursu 150 zł
Cena standardowa zgodnie z cennikiem 1000 zł/os + opłata certyfikacyjna po ukończeniu kursu 150 zł
(nie obejmuje wypożyczenia sprzętu)
1 dzień - nurkowania szkoleniowe w wodach otwartych 8 godz. w tym 2 nurkowania
(grupy 4 osobowe; dla grupy dostępne 2 terminy);
- 09.00 spotkanie w CN Gdynia Dive;
- dopasowanie sprzętu nurkowego;
- przejazd nad Jezioro Zawiad (Bieszkowice 20km od Gdynia);
- zajęcia praktyczne ze sprzętem nurkowym;
- nurkowanie szkoleniowe nr 1 - Podwodna nawigacja;
- omówienie nurkowania;
- nurkowanie szkoleniowe nr 2 - Doskonała pływalność;
- omówienie końcowe zajęć;
- przejazd do CN Gdynia Dive i obsługa sprzętu po nurkowaniu;
- 16.00 zakończenie zajęć.
2 dzień - nurkowania szkoleniowe w wodach otwartych 9 godz. w tym 3 nurkowania
(grupy 4 osobowe; dla grupy dostępne 2 terminy);
- 08.00 spotkanie w CN Gdynia Dive;
- przejazd do Mariny Gdynia;
- zaokrętowanie, sprawy organizacyjne;
- nurkowanie szkoleniowe nr 3 - Nurkowanie z Łodzi;
- omówienie nurkowania;
- nurkowanie szkoleniowe nr 4 - Nurkowanie Głębokie;
- omówienie nurkowania;
- nurkowanie szkoleniowe nr 5 - Nurkowanie Wrakowe;
- omówienie końcowe zajęć;
- przejazd do CN Gdynia Dive i obsługa sprzętu po nurkowaniu;
- 16.00 zakończenie zajęć;
- wystawienie licencji nurkowych.
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Podczas kursu zapewniamy:
 możliwość zdobycia międzynarodowej licencji nurkowej PADI AOWD uprawniającej do nurkowania na całym świecie do
głębokości 30m;
 materiały szkoleniowe w języku polskim: podręcznik PADI AOWD, bojka DECO, gwizdek, tabela AOWD;
 profesjonalną kadrę instruktorską i napełnianie butli w czasie trwania kursu;
 wyjście w morze (łódź nurkowa);
 wykłady teoretyczne, cykl zajęć praktycznych ze sprzętem nurkowym na basenie, nurkowania szkoleniowe w wodach
otwartych;
 zdjęcia z kursu (również spod wody);
 ubezpieczenie na czas trwania zajęć;
 sprzęt nurkowy.
Cena nie obejmuje:
 opłaty certyfikacyjnej do PADI za wystawienie licencji AOWD - 150zł;
 dojazdu na zajęcia oraz opłat parkingowych.

Dodatkowe korzyści dla Uczestników szkoleń:
 zniżka 15% na zakupy sprzętu i akcesoriów w sklepie nurkowym Centrum Nurkowego Gdynia Dive

http://www.gdyniadive.pl/sklep/index.php, z wyłączeniem skafandrów nurkowych;
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Dive

http://www.gdyniadive.pl/index.php?id=szkolenia;
zniżka 20% na wypożyczenie sprzętu nurkowego po ukończeniu szkolenia w Gdynia Dive,
zniżka 20% na szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej EFR
możliwość zorganizowania niskobudżetowej imprezy nurkowej w kraju lub za granicą.

Podsumowanie
Gdynia Dive to nowe spojrzenie na otaczający Cię Świat. Już po podstawowym kursie nurkowania zrozumiesz, że można robić
ciekawe i interesujące rzeczy, które z czasem mogą przerodzić się w ogromną pasję. Nurkując z Gdynia Dive z pewnością poznasz
nie tylko nowe i ciekawe miejsca nurkowe, ale przede wszystkim ludzi pozytywnie zakręconych, którzy tak jak Ty poszukują
nowych wrażeń i pragną robić coś niesamowitego.
Nasze motto: "Nurkowanie to jedyna dziedzina, w której osiągnięcie dna jest sukcesem”
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Emergency First Response (EFR)
Kurs Emergency First Response prowadzony jest w oparciu o ogólnoświatowe standardy kształcenia i protokoły
ILCOR (międzynarodowy komitet ekspertów działający w celu ujednolicenia zasad udzielania pierwszej pomocy na
całym świecie, reprezentujący najważniejsze światowe organizacje zajmujące się resuscytacją). Kurs prowadzony jest
w zakresie Primary Care (CPR), Secondary Care (First Aid) tj. wstępnej i dodatkowej pomocy przedmedycznej.
Program nauczania pozostaje w zgodności ze standardami ratownictwa rekomendowanymi przez Basic Life Support
(BLS). Jest wiele sytuacji, w których nagle trzeba udzielić komuś pomocy. Pokażemy jak nie bać się i nie czekać aż
ktoś inny zareaguje, nauczamy się prostego algorytmu ratownictwa i działania. Na kursie pierwszej pomocy
przedmedycznej EFR nauczamy zasad reagowania, wykorzystywanych przez profesjonalnych ratowników
medycznych w trakcie udzielania pomocy poszkodowanym. Ten program jest bardzo pomocny w postępowaniu
podczas akcji ratunkowej, pokazując kolejne czynności tak, aby we właściwy sposób pomagać we właściwym czasie.

Zakres kursu obejmuje następujące zagadnienia:
•

ocena miejsca zdarzenia,

•

korzystanie ze środków ochrony osobistej

•

ocena wstępna poszkodowanego

•

RKO osoby dorosłej

•

postępowanie w przypadku zadławienia u przytomnej lub nieprzytomnego

•

poszkodowanego

•

postępowanie przy wstrząsie

•

postępowanie w przypadku urazu kręgosłupa

•

postępowanie w przypadku krwotoku

•

używanie AED (defibrylator)

•

ocena obrażeń poszkodowanego

•

bandażowanie i opatrywanie ran

•

unieruchamianie kończyn w przypadku zwichnięć lub złamań
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Czas trwania kursu:
•

spotkanie pierwsze 4 godz. podczas, którego będzie przeprowadzony wykład, zajęcia praktyczne z
wykorzystaniem Fantoma (manekina do resuscytacji naczyniowo-krążeniowej) i EAD (defibrylatora
zewnętrznego);

•

miedzy spotkaniami wymagane jest zapoznanie się z podręcznikiem;

•

spotkanie drugie 4 godz. wykład, zajęcia praktyczne, egzamin teoretyczny;

•

wystawienie licencji EFR

Cena kursu obejmuje:
•

podręcznik EFR dla każdego kursanta;

•

ustnik + rękawiczki (w postaci breloczka ) do udzielania pierwszej pomocy;

•

zajęcia teoretyczne w formie wykładu;

•

zajęcia praktyczne w formie warsztatowej (każdy kursant ćwiczy na fantomie defibrylatorze EAD, używa
maseczek i rękawiczek);

•

egzamin w języku polskim;

•

aplikację EFR dla każdego kursanta;

•

certyfikat tymczasowy EFR dla każdego kursanta (ważny 3 miesiące);

•

certyfikat EFR dla każdego kursanta (ważny 2 lata)

•

dojazd instruktorów

Wymagania kursowe:
•

grupy max 12 osób/1 instruktor;

•

wiek min 10 lat;

•

pozytywnie zdany egzamin teoretyczny i praktyczny;
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Cena dla osób ze studenckiego koła nurkowego oceanografów:


cena dla grup do 4 osób

400zł/osobę

•

cena dla grup 5 - 12 osób

350zł/osobę

•

cena dla grup 13 - 24 osób

250zł/osobę

•

cena dla grup 25 - 48 osób

180zł/osobę

Informacje o kursie:
http://www.gdyniadive.pl/kursy/emergency-first-response/
UWAGA: zajęcia mogą odbywać się w salach uczelni
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