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Kurs podstawowy Open Water Diver PADI jest 
szkoleniem elastycznym i opartym na 
osiągnięciach. Diving Explorers może 
zaproponować taki harmonogram szkolenia, który 
będzie odpowiedni do twojego wolnego czasu. 
Możliwe jest ukończenie zajęć praktycznych na 
basenie oraz nurkowań szkoleniowych w ciągu 
kilku dni – trzech, czterech – pod warunkiem, że 
wcześniej zapoznasz się z podręcznikiem i filmem 
szkoleniowym. 

Teoria nurkowania 

Ta część szkolenia ma na celu zapoznanie Cię z 
podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi 
dotyczącymi nurkowania. Nauczysz się m.in. tego, 
jaki wpływ na ciało nurka ma ciśnienie otaczającej 
go wody, jak wybrać sprzęt oraz co brać pod uwagę 
podczas planowania nurkowań. 

Część teorii nurkowania opanowujesz 
samodzielnie, czytając każdy z pięciu rozdziałów w 
podręczniku na kurs PADI Open Water Diver 
Manual oraz oglądając film szkoleniowy Open 
Water Diver Video, (podczas którego będziesz mógł 
obejrzeć umiejętności nauczanych na kursie). Po 
przeczytaniu podręcznika omawiasz z instruktorem 
sprawdziany wiedzy, piszesz krótkie quizy, dzięki 
czemu instruktor może ocenić Twoje postępy w 
nauce. Pod koniec kursu napiszesz egzamin, który 
sprawdza opanowanie całego wymaganego 
materiału teoretycznego. W przypadku stutentów, 
którzy uzyskali mniej niż 75% poprawnych 
odpowiedzi wymagane będzie powtórne 
przystąpienie do egzaminu lub quizów. 

Przed przystąpieniem do zajęć basenowych 
student zobowiązany jest do wypelnienia 
wszystkich 5 sprawdzianów wiedzy z podręcznika
oraz obejrzenia filmu szkoleniowego. 

Zajęcia basenowe 

Są to zajęcia, które nareszcie dotykają sedna 
sprawy – faktycznego nurkowania. Podstawowych 
umiejętności nurkowych nauczysz się podczas zajęć 
praktycznych na basenie. Nauczysz się wszystkiego, 
poczynając od montowania sprzętu nurkowego po 
efektywne oczyszczanie maski z wody bez 
konieczności wynurzania się na powierzchnię. 
Będziesz także ćwiczyć sytuacje awaryjne – takie 

jak dzielenie się powietrzem na wypadek, gdy 
partnerowi go zabraknie. 

Praktycznych sesji na basenie jest pięć, z których 
każda opiera się na opanowaniu poprzedniej. 
Wszystkie sesje zostaną przeprowadzone podczas 
dwóch spotkań basenowych. Zajęcia basenowe 
odbywają sie w piątki  na Chiswick. Trwają w 
godzinach 18:15-22:30. 

Nurkowania zaliczeniowe na wodach otwartych 

Po zakończeniu zajęć praktycznych na basenie, 
wraz z nowymi nurkowymi przyjaciółmi oraz Twoim 
instruktorem PADI, będziesz kontynuował naukę 
podczas tzw. nurkowań na wodach otwartych. Jest 
to ten moment, kiedy zaczniesz wykorzystywać w 
praktyce to, czego nauczyłeś się dotychczas – dzięki 
temu będziesz mógł doświadczyć podwodnej 
przygody – oczywiście na poziomie podstawowym. 
Nurkowania szkoleniowe możesz odbyć w swojej 
okolicy lub w bardziej egzotycznym miejscu 
podczas wakacji. 

Zajęcia na wodach otwartych odbywają sie w 
ośrodku szkoleniowym Wraysbury (Wraysbury Dive 
Centre, Station Road, Wraysbury, Middlesex TW19 
5ND tel: 0178 448 8007) i trwają w godzinach 
09:00-17:00. Student zobowiązany jest do 
przyjazdu do magazynu Diving Explorers (Shurgard 
Self-Storage Greenford750 Greenford Rd, 
Greenford, Middlesex UB6 8QQ, tel: 0208 747 
7490)w celu pobrania i sprawdzenia sprzętu 
nurkowego. W magazynie nurkowym spotykamy 
się w soboty o godzinie 08:00. Po zakończeniu zajęć 
na wodach otwartych student zobowiązany jest 
zdać sprzęt nurkowy.  
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Płatności | Regulamin 

Koszt kursu £545.00 

1. Wszystkie płatności za kurs muszą być 
uregulowane przed wyjazdem na wody 
otwarte.

2. Przed przystapieniem do kursu należy 
wpłacić £100 zaliczki – koszt materiałów 
szkoleniowych.

3. Przed przystąpieniem do zajęć basenowych 
wymagana jest wpłata przynajmniej połowy 
kwoty za kurs nurkowy - £275.

4. Harmonogram kursu ustala się na spotkaniu 
organizacyjnym i nie podlega on zmianom

5. W przypadku nie pojawienia sie na zajęciach 
nurkowych bez podania przyczyny i 
przynajmniej z 48h wyprzedzeniem 
studentowi przepada zaliczka wpłacona na 
poczet kursu.

6. Jeśli kursant musi skonsultować się z 
lekarzem czy może uprawiać nurkowanie, 
odpowiednie zaświadczenie będzie 
dostarczone przed drugimi zajęciami 
basenowymi.

7. Odwołanie zajęć przez kursanta w dniu 
szkolenia równoznaczne jest z odbyciem 
dodatkowych zajęć w ramach kursu, koszt 
tych zajęć £100.

8. Instruktor może uznać, ze kursant nie jest 
gotowy do odbycia nurkowań kończących 
kurs i wymaga dodatkowych zajęć 
basenowych lub na płytkiej wodzie w 
zbiorniku tzw basenopodobnym

9. Powyższe tyczy się także dłuższej przerwy 
miedzy zajęciami basenowymi, a wyjazdem 
na wody otwarte ( minimum 4 miesiące, 
maksimum 12 miesicy)

10. Po przerwie dłuższej niż 12 miesięcy od 
zaczęcia kursu uczestnik kursu musi 
powtórzyć wszystkie moduły basenowe za 
dodatkowa opłatą

11. Odwołanie zajęć wcześniej, minimum 48 
godz przed zajęciami, nie wiąże się z 
ponoszeniem dodatkowych kosztów przez 
kursanta

12. Podczas wyjazdu na nurkowanie zakazane 
jest spożywanie alkoholu i środków 
odurzających przed oraz podczas zajęć 
nurkowych

13. Do czasu wyjazdu na wody otwarte kursant 
dokona wszelkich starań aby posiadać już 
swój sprzęt abc (maska, fajka, płetwy). Jeśli 
takowych nie będzie posiadać Diving 
Explorers wypożyczy sprzęt ale bez 
gwarancji odpowiedniego rozmiaru . Diving 
Explorers nie wypożycza butów nurkowych. 
Student zobowiązany jest do ich zakupu.

14. Kursant zobowiązuje się do dbania o 
wypożyczony sprzęt nurkowy z należytą 
starannością, zwrócony sprzęt po 
nurkowaniach będzie czysty i nieuszkodzony 
(wypłukany w wodzie, bez liści, piasku, błota 
itp.).

15. Każdy uczestnik kursu ma obowiązek 
sprawdzić czy wydawany sprzęt na wyjazd 
nurkowy jest sprawny i nieuszkodzony,

16. W przypadku uszkodzenia wypożyczonego 
sprzętu z winy uczestnika kursu nurkowania 
lub zgubienia kursant zobowiązuje rozliczyć 
się za uszkodzone/zgubione elementy z 
Diving Explorers

17. Cena pełnego kursu obejmuje: podręcznik 
do nauki, zajęcia na wodach otwartych, 
korzystanie ze sprzętu do nurkowania przez 
cały czas trwania kursu, zajęcia basenowe 
lub na wodach basenopodobnych, log book, 
tabela RDP.

18. Cena kursu nie obejmuje wejścia na 
nurkowisko (£15.00) oraz nabicie butli gazem 
(£6.00).

19. Aby w pełni wykorzystać czas ćwiczeń 
zarówno basenowych jak i na wodach 
otwartych oraz nie spowalniać pozostałych 
uczestników student zobowiązany jest do 
przyjścia na zajęcia przygotowany z 
aktualnego materiału. Brak wypełnienia 
sprawdzianów wiedzy oraz nie obejrzenia 
filmów instruktarzowych spowoduje 
niedopuszczenie studenta do zajęć, 
przeniesienie kursu na inny termin i utratę 
zaliczki w wysokoci £100.00.




