SSI Night & Limited Visibility
Dag som natt är dykning under begränsade siktförhållanden ett äventyr! Att sikten är begränsad
betyder dock inte att möjligheterna är det. Under den här kursen lär du dig att planera och utföra
nattdyk och dyk vid begänsade siktförhållanden för nöjets, äventyrets och utforskningens skull.
Välkommen på SSI Night & Limited Visibility-kurs!

Förkrav: 10 år och åtminstonde SSI Open Water Diver eller likvärdig certifiering. Vi förväntar oss att
eleven antingen har egen undervattenslampa eller hyr en sådan av oss (100kr/ dag, begränsat antal).
Innan kursen ska du ha läst igenom kursmaterialet som du får från oss digitalt när du anmäler dig.
Nattdykskursen görs på två kvällar, ett dyk varje kväll samt ett teoriprov. Om du bor på dykcentret
kan kursen göras utöver dina dagsdyk. Vi träffas innan mörkrets inbrott och gör oss redo att hoppa i
precis innan det mörknar.
Kursen SSI Night & limited Visibility, certifiering vid avklarad kurs, luftfyllning ingår.
Pris: 2000 kr
Om du behöver hyra utrustning under kursen tar vi endast 500kr för utrustningspaket/ person vid
kurs. Vi har även prisvärt boende här på centret.
Har du någon som du skulle vilja dyka nattdyk eller i sämre sikt med? – Gå kursen tillsammans!
Om du vill kombinera flera specialkurser så hör av dig till oss om möjligheterna att kombinera pris
och dagar.

Självklart går det även bra att komma till dykcentret och nöjesdyka! Kontakta oss enligt nedan.
För mer info om kursupplägget och inloggning till teorin, skicka oss ett mail. info@smogendyk.se,
eller slå en signal 0730-537475
Varma Hälsningar
Smögen Dyk Crew

SSI Diver Recognition Cards
Inom SSI belönas både erfarenhet och utbildning. När du nått följande antal specialkurser och
loggade dyk får du erkännande för din erfarenhet.

Specialty Diver:
2 Specialkurser + 12 loggade dyk

Advanced Open Water Diver:
4 Specialkurser + 24 loggade dyk

Master Diver:
4 Specialkurser + Stress & Rescue + 50 loggade dyk

