
 

 

     
 

 

Klub Płetwonurków LOK OCTOPUS prowadzi nabór na kursy  oraz specjalizacje: 

 

KP LOK-CMAS P1 cena 1.200 zł, termin kurs od 19.09 do 30.09- 2015r. 

( dla klubowiczów rabat ) 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE: ukończone 14 lat, podstawowa umiejętność 

pływania, dobry stan zdrowia poświadczony badaniami lekarskimi lub oświadczeniem 

uczestnika kursu na Formularzu Medycznym KP LOK CMAS. 

Koszty wliczone w kurs: sprzęt nurkowy, powietrze, wstęp na Bazę Machów, koszt 

certyfikatu oraz logoboka, obniżona opłata za wstęp na głęboki basen w Stalowej Woli, 

fachowa i miła obsługa. 

 

SPECJALIZACJE - termin od 19.09  do  31.12.2015r : 

 

1) Nawigacja Podwodna - cena 350 zł. z certyfikatem, (klubowicz z opłaconą składką 

członkowską opłata 250 zł.), 
WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE: 

Poziom zaawansowania – P1 KP LOK CMAS lub równorzędny, 

Wiek – ukończone 14 lat, 

Min. liczba nurkowań przed przystąpieniem do kursu – 9, 

Badania lekarskie lub podpisanie „Formularza Medycznego”. 

 

2) Nurkowanie Nocne - cena 350 zł. z certyfikatem, (klubowicz z opłaconą składką 

członkowską opłata 250 zł.), 
WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE: 

Poziom zaawansowania – P1 KP LOK CMAS lub równorzędny, 

Wiek – ukończone 14 lat, 

Min. liczba nurkowań przed przystąpieniem do kursu – 9, 

Badania lekarskie lub podpisanie „Formularza Medycznego”, 

 

3) Wrakowe - cena 350 zł. z certyfikatem, (klubowicz z opłaconą składką 

członkowską opłata 250 zł.), 
WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE: 

Poziom zaawansowania – P1 KP LOK CMAS lub równorzędny, 

Wiek – 14 lat, 

Min. liczba nurkowań przed przystąpieniem do kursu – 20, 

Badania lekarskie lub podpisanie „Formularza Medycznego”, 

 

4) Suchy Skafander - cena 350 zł. z certyfikatem, (klubowicz z opłaconą składką 

członkowską opłata 250 zł.), 
WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE: 

Poziom zaawansowania – P1 KP LOK CMAS lub równorzędny, 

Badania lekarskie lub podpisanie „Formularza Medycznego”, 



 

 

 
Warunkiem przystąpienia do kursu specjalizacji jest spełnienie w/w kryteriów 

oraz zgłoszenie chęci przystąpienia pisemnie lub telefonicznie, ustalenie terminu oraz 

wpłacenie wpisowego w wysokości 100 zł., wszystkie w/w  specjalizacje 

 

Instruktor M1 Adam Płaza 

Kontakt w sprawie wybranych specjalizacji oraz kursu P1 

Instruktor – Adam Płaza tel. 518 502 592 , e-mail: adam.wip@interia.eu 

 

 

SPECJALIZACJE PŁATNE GOTÓWKĄ 

DANE DO WPŁATY KURS  P1 : 

 

KP LOK TCN OCTOPUS, 

Liga Obrony Kraju , 

Biuro Podkarpackiego ZW, 

ul. Gołębia 10, 35-205 Rzeszów, 

NIP 521-008-68-32, 

Pekao SA 41 12 40 4764 1111 0000 4866 1236 

W dopisku " P1 KP LOK CMAS Octopus" 

 

Prezes - Piotr Pawlik tel. 697692387 e-mail: piotr@lok-octopus.pl, 

Skarbnik - Tomasz Smykla tel. 603047969 e-mail: tomek@lok-octopus.pl 
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