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Nasza firma od 13 lat zajmuje się szkoleniami z zakresu nurkowania,
szkoleniami pierwszej pomocy przedmedycznej, sprzedażą
i serwisem sprzętu nurkowego, turystyką krajową i zagraniczną.
Doświadczona kadra posiada uprawnienia organizacji szkoleniowych
takich jak: Padi, Ssi, Cmas, Sdi/ Tdi, Dan. Posiadamy aktywny
status nauczycielski w kilku wiodących organizacjach nurkowych,
których wysokie standardy zostały przeniesione do naszej
funkcjonalności. Pełen zakres obsługi polegający na kompleksowych
kursach nurkowania dla początkujących i zaawansowanych,
sprzedaży sklepowej, zapleczu serwisowym i turystyce, sprawia
że jesteśmy w stanie zrealizować oczekiwania naszych klientów
na najwyższym poziomie.
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TERMINY:
• Zajęcia odbywają się w każdy wtorek lub czwartek
• Można również wyznaczyć indywidualny tryb nauczania
• Najbliższy możliwy termin rozpoczęcia kursu - do uzgodnienia

LOGISTYKA ZAJĘĆ:
• Zbiórka przed zajęciami godzina 19.00 przy kasach basenu lub w naszej
siedzibie do godziny 18.30
• Zajęcia w wodzie trwają od godziny 20.00 do 21.00
• Wymagane wyposażenie uczestników: kostium kąpielowy, klapki i ręcznik
• Czas trwania kursu to od 2,5 do 6 tygodni (w zależności od cykli spotkań)
• Liczba spotkań na zajęciach basenowych to minimum 5 razy (dodatkowe
2 spotkania wynikające z nieopanowanego w pełni materiału zajęć
odbywają się nieodpłatnie)
• Liczba godzin wykładów teoretycznych - 5 (realizowana w 2 sesjach
po 2,5 godziny)
• Liczba nurkowań szkoleniowych w wodach otwartych to minimum 4 razy
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WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:
• Ukończone 15 lat
• Ukończone 10 lat w przypadku uprawnień juniorskich
• Ogólnie dobry stan zdrowia
• Uśmiech i chęć poznania czegoś nowego

SKŁADNIKI KURSU
• materiały szkoleniowe (komplet)
• minimum 5 zajęć basenowych + wejściówki na basen
• 4 nurkowania w wodach otwartych
• książka do rejestracji nurkowań (logbook)
• kompletny sprzęt na czas kursu (również maska, fajka, płetwy)
• wykłady teoretyczne
• ubezpieczenie
• certyfikat
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KOSZTY:
• Koszt kursu podstawowego 1200 zł/osoba
• Nie istnieją tzw. koszty ukryte przedsięwzięcia
Nie jesteśmy najtańsi na rynku i nigdy nie będziemy, obniżając ceny usług
musielibyśmy zrezygnować z ważnego źródła naszego WSPÓLNEGO sukcesu.
Szkolenia odbywają się w komfortowych warunkach z uwzględnieniem
najwyższych standardów bezpieczeństwa, gdzie liczba uczestników
na jednego instruktora nie przekracza trzech osób. Pozwala to na prawie
indywidualne podejście do każdego kursanta i poświęcenie mu należytej
uwagi. Wszyscy uczestnicy szkolenia na czas kursu są objęci ubezpieczeniem.
Wychodząc naprzeciw często napiętego kalendarza naszych klientów
umożliwiamy wyznaczanie terminów spotkań. Ominięcie jakiegoś dnia
szkolenia nie powoduje zakłóceń procesu nauczania. W takich sytuacjach
wspólnie ustalamy kolejny dogodny termin zajęć.
Przed zajęciami prosimy o podanie orientacyjnych wymiarów takich
jak wzrost, waga i numer buta, żeby odpowiednio dobrać sprzęt na zajęcia.
Nie ma obowiązku wykonania badań lekarskich, a weryfikacja wstępna
stanu zdrowia uczestnika odbywa się na podstawie formularza medycznego
załączonego do dokumentów rejestracyjnych kursu.
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LOKALIZACJE
WARSZAWSKIE CENTRUM NURKOWE, SKLEP

ul. Rotundy 4
01-340 Warszawa
http://wcnur.pl

BAZA SZKOLENIOWA

Zapraszam również do odwiedzin strony internetowej naszego
pensjonatu na Mazurach w którym to gościmy w czasie kiedy
kończymy kurs w wodach otwartych. Na miejscu po za pełną
ofertą noclegową, wyżywieniem i rekreacją mamy również
profesjonalną infrastrukturę zbudowaną na potrzeby osób
nurkujących. Jest nią miedzy innymi suszarnia sprzętu, sprężarka
do ładowania butli, bank powietrza, platformy do szkoleń itd.
www.leleszki.pl

BASEN OŻARÓW

BASEN „FOKA”

ul. Szkolna 2A
05-850 Ożarów Mazowiecki

ul. Esperanto 5
01-049 Warszawa
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MEDIA
Co po kursie ? Po kursie dopiero wszystko przed nami ! Za dowód najlepiej
posłuży galeria zdjęć na naszej stronie
http://wcnur.pl/galerie-zdjec/

Czym jest nurkowanie ? Na to pytanie w nie dużej części odpowie
materiał filmowy na naszym kanale youtube, a najnowszych
wiadomości szukaj na naszym profilu facebook.
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Mamy nadzieję, że udało nam się odpowiedzieć na większość pytań,
a w przypadku pojawienia się kolejnych, jesteśmy do dyspozycji.

Z pozdrowieniami,
Zespół Warszawskiego Centrum Nurkowego
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Marcin Woźniakowski
Warszawskie Centrum Nurkowe
01-340 Warszawa
ul. Rotundy 4
tel/fax +22 665 72 51
kom.+48 607 777 015
warte polecenia: www.wcnur.pl
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