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Kurs PADI 

Sidmount Diver 
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Myślałeś o zmianie konfiguracji sprzętowej, masz problemy z trymem, a może fascynują Cię 

nurkowania wrakowe, jaskiniowe ?  Na te i wiele innych pytań odpowiedz jest jedna Kurs Padi 

Sidemount !  

Sidemount to konfiguracja sprzętu która pozwala na odpinanie i umieszczenie butli 

nurkowych przed nurkiem w celu przejścia przez ciasne jaskinie, wejścia do wraków lub do 

wykorzystania na wodach OPEN WATER.  

Jest to świetna możliwość na uzyskanie bardziej opływowej sylwetki, ułatwia transport 

sprzętu, w przeciwieństwie do Twinsetu butle nie są spięte razem co daje na możliwość 

przetransportowania każdej z nich osobno oraz posiada się dwa niezależne źródła powietrza.  

Konfiguracja Sidemount podnosi bezpieczeństwo nurkowań, ułatwia dostęp do sprzętu pod 

wodą.  

 

 

Przebieg kursu:  

Dzień 1 

 Kurs zaczyna się od sesji teoretycznej na której omawiamy wszystkie zagadnienia związane z 

Sidemout-em. Kolejnym etapem jest dopasowanie całej uprzęży, skręcenie automatów, 

przygotowanie obejm na butle itp.  (około 4 godzin) 

 Część basenowa następuje od razu po przygotowaniu całego sprzętu, są to 2 godziny na 

których instruktor prezentuje oraz prosi o wykonanie wszystkie ćwiczenia które zostały 

wcześniej omówione  
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Dzień 2 

 Drugi dzień zaczynamy od omówienia ćwiczeń z basenu oraz kolejnej dawki sesji teoretycznej 

i egzamin teoretyczny. 

 Ćwiczenia praktyczne na basenie – dziś okaże się, że inaczej już nie chcecie nurkować Tylko 

Sidemount !  

 

Dzień 3 

 Trzeci dzień czyli wody otwarte, wykonujemy ćwiczenia z basenu, drobne korekty sprzętowe. 

 Drugie nurkowanie to Egzamin jak również 3 nurkowanie tego dnia  

 Wycieczka podwodna. 

  

Zalety Sidemoutu 

 Bardziej opływowa sylwetka 

 Łatwiejszy transport sprzętu w porównaniu z twinsetem 

 Uniwersalność - dowolne typy nurkowań:  rekreacja, jaskinia, wraki oraz nurkowania 

techniczne 

 Zwiększony zapas gazu 

 Łatwiejszy trym 

 Możliwość  dopłynięcia dalej i zobaczenia więcej 

 Kontynuacja kursów w konfiguracji  Sidemount 

 Zwiększa bezpieczeństwo  

 Ułatwiony dostęp do sprzętu pod wodą  

 Możliwość dokładnego dopasowania sprzętu do nurka 

 Więcej możliwości przy rozwiazywaniu problemów 

 Umiejętność pływania Frogkick, Backkick, Helikopter  

 

 

Wady nurkowania Sidemount 

 Większa ilość sprzętu 

 Bardziej skomplikowane zarządzanie gazem 

 Brak standaryzacji sprzętowej z nurkami backmount 
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Cele Kursu 

 Uzyskanie certyfikatu PADI Sidemount Diver 

 Nabycie umiejętności zarządzania gazem 

 Umiejętność samodzielnego dopasowania sprzętu 

 Bezpieczne nurkowanie z wykorzystaniem Sidemout 

 Umiejętność pływania Frogkick, Backkick, Helikopter  

 

Wymogi kursu 

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest spełnienie następujących warunków: 

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

 Minimalny wiek: 15 lat 

 

Sprzęt do nurkowań na Sidemount 

 Uprząż i worek 

 Butle 

 Systemy balastowe  

 Kieszenie / miejsca mocowania dla akcesoriów 

 

Czas trwania kursu 

Trzy dni,  łącznie około 24 godziny. 

 

Cena kursu 

 Kurs Standard  (grupa 2 -4 osób) 1200,- PLN 

 Kurs VIP (indywidualne)  1700,- PLN 

Opis przygotował: 
 

Sadowski Marcin 
Instruktor Padi # 640279 

Tel. 510 919 826 
marcin@seaquest.pl 

www.SEAQUEST.pl 

mailto:marcin@seaquest.pl

