POZNAJ Z AQUARIUSEM PODWODNY
ŚWIAT ORAZ TAJEMNICE JEZIORA OŁÓW

Firma Aquarius powstała w czerwcu 1999 roku. W ciągu kilkunastu lat działalności udało nam
się stworzyć markę rozpoznawalną w całym kraju. Nasz sukces zawdzięczamy przede wszystkim
kadrze doświadczonych instruktorów KDP/CMAS, którzy mogą pochwalić się dużym wkładem
w rozwój nurkowania w Polsce. Poziom oferowanych przez nas usług potwierdzają liczne
wyróżnienia. W roku 2004 otrzymaliśmy od Komisji Działalności Podwodnej „Certyfikat Jakości”,
wyróżniający centra nurkowe o najwyższym poziomie szkoleń, organizacji wypraw nurkowych
oraz zaplecza dydaktycznego i socjalnego bazy nurkowej. Uczestnikom organizowanych przez nas
kursów zapewniamy niezapomnianą wodniacką atmosferę, jaka towarzyszyła nam samym podczas
obozów, na których zdobywaliśmy nasze pierwsze szlify nurkowe.
Rok 2014 to początek naszej współpracy z Hotelem ZAMEK RYN****. Dla naszej firmy
to powód do dumy i kolejne potwierdzenie, że Aquarius stawia przede wszystkim na jakość.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo wszystko co związane jest z nurkowaniem. Podczas
pobytu w Zamku możecie Państwo wykonać „pierwszy krok pod wodą”, nauczyć się nurkować
na kursie Płetwonurka P1 KDP/CMAS, rozwinąć Wasze umiejętności na zaawansowanych kursach
specjalistycznych, a nawet zakupić sprzęt do nurkowania najlepszych światowych firm.

DLA TYCH, KTÓRZY CHCĄ SPRÓBOWAĆ
Położone u podnóża średniowiecznego zamku jezioro, swoją przejrzystą wodą zachęca
do wykonania „pierwszego kroku” w celu poznania podwodnego świata. Dlatego naszą ofertę
kierujemy również do osób, które jeszcze nie zdecydowały czy nurkowanie to sport, który chcą
uprawiać. Wszystkim zainteresowanym oferujemy krótkie szkolenie, które ma za zadanie przybliżyć
uczestnikom idee nurkowania ze sprzętem powietrznym.
Podczas szkolenia wykonujemy nurkowanie, które poprzedzone jest wykładem, zawierającym
wszystkie niezbędne informacje na temat bezpieczeństwa pod wodą. W trakcie wykładu uczestnik
otrzyma również wiedzę na temat obsługi sprzętu, technik nurkowania oraz o tym jak zdobyć
uprawnienia płetwonurka.
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Każdy uczestnik zostaje zaopatrzony na czas trwania szkolenia w sprzęt ABC (maska, fajka, płetwy)
oraz skafander neoprenowy. Ponad to podczas nurkowania zapewniamy kompletny sprzęt
powietrzny, umożliwiający wykonanie około 20 min. spaceru pod wodą na głębokość nie większą
niż 5 metrów. Przez cały czas pobytu pod wodą uwaga instruktora skupiona jest tylko na jednym
kursancie.
Po wynurzeniu instruktor omawia przebieg nurkowania i wystawia zaświadczenie potwierdzające
odbycie pierwszego w życiu zanurzenia w aparacie powietrznym. Na pamiątkę tego niezwykłego
przeżycia kursant otrzymuje również zdjęcia, bądź krótki film spod wody.

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH:
- wiek min. 8 lat (zgoda obojga rodziców w przypadku osoby niepełnoletniej),
- uiszczenie opłaty w wysokości 200 zł.

DLA ZDECYDOWANYCH NA UDZIAŁ W KURSIE

Wszystkim tym, którzy zachwyceni urokiem podwodnego, milczącego świata decydują się wrócić
pod wodę zapraszamy do wzięcia udziału w kursie Płetwonurka P1 KDP/CMAS. Po ukończeniu
szkolenia organizator wydaje międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS uprawniający do nurkowania
w parze do głębokości 20m.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE:
- wiek min. 14 lat (zgoda obojga rodziców w przypadku osoby niepełnoletniej),
- zgoda lekarza na udział w kursie (zapewniamy opiekę medyczną, również organizujemy badania
lekarskie),
- uiszczenie opłaty w wysokości 1200 zł. + 200 zł opłaty certyfikacyjnej.

DLA ZAAWANSOWANYCH

Wszystkie inne kursy oraz podwodne aktywności oferowane przez Hotel ZAMEK RYN**** opisane są
szczegółowo na stronie www.podwodnapolska.com.

Zapraszamy ☺

Rezerwacja terminów:

Recepcja Hotelu ZAMEK RYN****
hotel@zamekryn.pl
Tel. 87 429 70 00

