Reguli pentru finalizarea cursului de scufundări PADI Open Water Diver cu Diving Explorers
Cursul PADI Open Water Diver este flexibil si bazat
pe formare si realizari. Diving Explorers poate
propune un program de pregatire care sa fie in
concordanta cu timpul liber al studentului. Este
posibil sa se incheie cursurile practice in piscine si
scufundarile de antrenament in decursul a 4 zile –
cu conditia ca studentul a terminat partea teoretica.
PARTEA TEORETICA
Aceasta parte a antrenamentului este menita sa va
familiarizeze cu aspectele teoretice de baza
referitoare la scufundari. Veti invata, printre altele,
despre ce efect are presiunea inconjuratoare
asupra corpului, cum sa iti alegi echipamentul si de
ce trebuie sa tii cont cand planifici o scufundare.
Partea de teorie se bazeaza pe studiu individual,
folosind fie manualul PADI Open Water Diver si
vizualizand filmul Open Water Diver Video, fie
folosind modulul eLearning. La sfarsitul fiecarui
modul teoretic aveti de dat un test iar la sfarsit
trebuie sa dati un examen final al carui punctaj
minim este de 75%.
Inainte de a incepe antrenamentul studentul
trebuie sa finalizeze partea teoretica.
ACTIVITATI IN PISCINA
In decursul acestor activitati iti vei dezvolta
aptitudinile de scafandru. Vei invata totul de la
instalarea echipamentului de scufundari la
curatarea eficienta a mastii de apa fara a a fi nevoit
sa urci la suprafata. Vei practica de asemenea
situatii de urgenta – cum ar fi impartirea aerului in
cazul in care partenerul a ramas fara.

LECTII DE SCUFUNDARI IN APE DESCHISE
Dupa finalizarea cursurilor practice la piscina ,
impreuna cu noi prieteni de scufundari si cu
instructorul PADI, veti continua sa invatati in
timpul asa numitor scufundari in ape deschise.
Acesta este momentul in care incepeti sa aplicati
ceea ce ati invatat pana acum si veti putea sa
experimentati aventuri subacvatice.
Scufundarile in ape deschise au loc la lacul Bicaz,
plecarea fiind fie Vineri dupa amiaza la ora 17 fie
Sambata dimineata la ora 6.
Studentul este obligat sa vina la sediul Diving
Explorers (Loc Valea Lupului, Strada Petre
Culianu nr 23) cu minim 30 de minute inainte de
plecare pentru verificarea echipamentului de
scufundare. Dupa terminarea celor 4 scufundari,
studentul
este
obligat
sa
inapoieze
echipamentul.

Sesiunile practice in piscine sunt 5, iar fiecare
sesiune se bazeaza pe stapanirea celei anterioare.
Toate sesiunile vor fie efectuate pe parcurusul a
doua intalniri care se vor tine in cursul saptamanii
intre orele 18:15-22:00.
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Reguli pentru finalizarea cursului de scufundări PADI Open Water Diver cu Diving Explorers
PLATI/REGULAMENT
Pret final al cursului este €410
1. Toate platile trebuiesc efectuate pana sa
inceapa scufundarile in apa deschisa.
2. Inainte de a incepe cursul trebuie sa platiti
un avans de €130 – costul materialelor de
formare.
3. Inainte de incepe sesiunile de piscina mai
trebuie achitata o transa de €140.
4. Inainte de a pleca catre locatia unde se
vor desfasura scufundarile in ape deschise
studentul trebuie sa achite ultima transa
de €140
5. Programul cursului este stabilit de comun
acord cu studentul la prima intalnire si nu
poate fi modificat.
6. In cazul in care studentul nu se prezinta la
sesiunile de pregatire fara un motiv
intemeiat si fara o notificare de minim 48
de ore, studentul pierde avansul platit
pentru curs.
7. Daca studentul trebuie sa consulte un
doctor pentru a putea face scufundari,
certificatul medical va fi inmanat
instructorului inainte de prima sesiune in
piscina.
8. Anularea sesiunii de antrenament de catre
student implica efectuarea unei sesiuni
aditionale in valoare de €80.
9. Instructorul poate decide ca studentul nu
este pregatit pentru scufundarile in
ape deschise si necesita mai mult
antrenament in piscina.
10. Punctul numarul 8 se aplica si in cazul unei
pauze lungi intre sesiunile de piscina si
scufundarile in ape deschise (minim 4 luni,
maxim 12 luni)
11. Daca pe durata cursului studentul ia o
pauza mai mare de 12 luni atunci acesta
trebuie sa repete sesiunile in piscina, cu
un cost aditional.
12. Anularea de catre student a unei sesiuni
cu minim 48 de ore inainte nu implica
costuri suplimentare.
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13. In timpul sesiunilor este interzis consumul
de alcool sau a altor substante nocive.
14. Pana la deplasarea la locatia unde se vor
tine scufundarile in ape deschise studentul
va depune toate eforturile pentru a-si
achizitiona echipamentul de baza (masca,
snorkel, labe de inot). Daca nu vor reusi
Diving Explorers va pune la dispozitia
studentului echipamentul scolii dar fara a
garanta dimensiunea potrivita.
15. Studentul se angajeaza sa aiba grija de
echipamentul care i-a fost incredintat si sa
il returneze fara defectiuni si curat(clatit
cu apa curata, fara frunze, nisip, noroi,
etc).
16. Fiecare participant la curs este obligat sa
verifice daca echipamentul eliberat pentru
curs este complet si intact.
17. Daca pe durata cursului studentul
deterioreaza sau pierde o piesa din
echipament acesta sau aceasta este
obligata sa suporte costurile reparatiei sau
inlocuirii echipamentului.
18. Pretul final al cursului (€410) include
manualul/eLearning, echipamentul de
scufundare, umplerea buteliilor cu aer,
sesiunile de pisicina si scufundarile in ape
deschise. NU include transportul si
cazarea la locatiile de scufundare.
19. Pentru a profita cat mai mult de timpul
petrecut in piscina si in ape deschise si sa
nu incetiniti ceilalti participanti la curs,
studentul trebuie sa vina intotdeauna
pregatit, sa aprofundeze teoria si sa
urmareasca videoclipurile, in caz contrar
studentul poate fi transferat la o alta
grupa ceea ce va implica costuri
suplimentare.
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