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Kurs Doskonałej pływalności - pozbądź się machania rękoma oraz nadmiernego zużycia 

powietrza.  

Rozmawiając z ludźmi którzy rozpoczęli nurkowanie, niezależnie od organizacji skarżą się na 

swoją pływalność. Jest to umiejętność po której łatwo rozpoznać  świeżo upieczonego nurka, bądź 

nurka który nurkuje już dość długo lecz nie pracuje nad prawidłowym trymem. Często towarzyszy 

temu również większe zużycie powietrza.  

Podstawowy problem to mit który krąży wśród nurków – „Aby mieć prawidłowy trym trzeba 

nurkować wiele lat”  to brednia.  

Zapraszam wszystkich na kurs doskonałej pływalności na którym obalisz ten mit ! 

 

 

 

 



 

 
3 

  

 

Opis kursu 

 Kurs Doskonałej pływalności ma na celu poprawę Twojej pływalności czyli ułożenia twojego 

ciała w wodzie względem kierunku płynięcia.  

Rozszerzysz swoją wiedzę na temat:  

 Wyważenie 

 Trymowanie 

 Pozycji spadochroniarza 

  pływania Frog Kick 

 

Kurs składa się z zajęć teoretycznych, basenowych oraz dwóch nurkowań na wodach otwartych. 

 

Zalety Doskonałej pływalności 

 Możliwość zawiśnięcia w bezruchu 

 Mniejsze zmęczenie podczas pływania 

 Mniejsze zużycie powietrza 

 Nie niszczysz sprzętu, fałny i flory przez niekontrolowaną zmianę głębokości 

 

 

Cele Kursu 

 Uzyskanie certyfikatu PADI Doskonała Pływalność 

 Łatwość w zachowaniu prawidłowej pozycji pod wodą 

 Sprawne wyważanie 

 Umiejętność pływania Frog Kick  

 

Dlaczego kurs Doskonałej Pływalności właśnie w Seaquest ?  

 Posiadamy kamery GoPro którymi zostaniesz nagrany podczas zajęć basenowych, 

pozwoli nam to dokładnie omówić  Twoje prawidłowe cechy oraz popracować nad 

błędami. 

 Do kursu dajemy od siebie dodatkowe nurkowanie na basenie. 

 Świetnie przygotowana sala wykładowa z bogatym zapleczem multimedialnym. 

 Kadra instruktorska z bogatym doświadczeniem. 
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Wymogi kursu 

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest spełnienie następujących warunków: 

 Ukończony kurs PADI Open Water (lub równoznaczny certyfikat innej organizacji) 

 

Sprzęt do nurkowań na kursie Doskonała Pływalność 

Ten kurs nie wymaga od kursantów dodatkowego wyposażenia.  

 

Czas trwania kursu 

Dwa spotkania teoretyczne, jedno spotkanie basenowe oraz dwa nurkowania na wodach otwartych.  

 

Cena kursu 

 Kurs Standard  (grupa 4-8 osób) 399,- PLN 

 Kurs VIP (indywidualne)  550,- PLN 

Do ceny kursu należy doliczyć koszt certyfikatu ( 130,-)  

Opis przygotował: 
 

Sadowski Marcin 
Instruktor Padi # 640279 

Tel. 510 919 826 
marcin@seaquest.pl 

www.SEAQUEST.pl 
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