Potápění
Přemýšleli jste o tom, jaké je to vznášet se?
Zajímalo vás někdy co se skrývá pod vodní hladinou?
Toužili jste se potkat s delfínem či prozkoumat potopený vrak?
Pokud ano, nabízíme vám členství v našem Vysokoškolském potápěčském klubu
DEEP BLUE a zveme Vás na kurzy přístrojového potápění
s možností získat zápočet z tělocviku 

Výuka probíhá v průběhu celého akademického roku
na bazénu SC UK v Praze Hostivaři (Bruslařská 10) každou neděli od 19:30-21:30
Garantem výuky přístrojového potápění je RNDr. Luděk Šefc, CSc., odborný asistent na
1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy (sefc@cesnet.cz).
Kurz probíhá v souladu se standardy CMAS, organizace založené J.-Y. Cousteauem.
Požadujeme plaveckou zdatnost a předložení potvrzení od lékaře o tom, že jste schopni
potápět s přístrojem (doporučujeme absolvování speciální potápěčské prohlídky).
V případě základního kurzu se jedná o dvousemestrální výuku zakončenou koncem května
třídenním výcvikem a zkouškami na volné vodě. Naučíte se bezpečně a správně používat
veškerou výstroj potápěče se vzduchovým dýchacím přístrojem a budete se moci potápět ve
volné vodě do 20 m, a v doprovodu divemastera či instruktora i hlouběji. Po úspěšném
absolvování závěrečné zkoušky, která se skládá z ověření teoretických a praktických znalostí
získaných v kurzu, Vám bude udělena mezinárodní kvalifikační karta potápěč CMAS P*.
Pokud se již potápíte a chcete si zvýšit vaši potápěčskou kvalifikaci, budete v našich řadách
také vítáni. V takovém případě budou pokračující kurzy s možností zápočtu semestrální.
Cena: 4000,- Kč (záloha 2000 Kč je splatná do 21.10.2012, doplatek 2000 Kč k 31.1.2013).
Cena zahrnuje: výuku praktickou i teoretickou (3 přednášky, seminář první pomoci), zapůjčení potápěčské
výstroje, ubytování na lokalitě Trhová Kamenice, kde proběhnou zkoušky, mezinárodní kvalifikační kartu.
Cena nezahrnuje: ABC (maska, dýchací trubice, ploutve). Každý účastník musí mít vlastní ABC, pro výcvik na
volné vodě pak vlastní neoprenové rukavice a botičky - ohledně výstroje a slevách pro členy klubu je možno se
poradit u nás. Dále nejsou v zahrnuty členské příspěvky (500 Kč), učebnice (250 Kč) a doprava na lokalitu.

Letos začínáme: 7.10.2012

Další informace naleznete na www.deepblue.cz

