potapljaški boot camp 2017
Vabimo vas, da z nami preživite adrenalina poln teden na slovenski obali.
Kaj bomo počeli? Spali bomo v šotorih, se vsako jutro odpeljali v Piran, kjer boste postajali potapljači, ob
popoldnevih in večerih pa bomo vedno počeli nekaj zanimivega in zabavnega. Mogoče bomo spoznavali prakso
fotografiranja, gledali v zvezde ali kaj tretjega. Dodatni program namreč še ni dokončno določen, prilagodili ga
bomo tudi vašim željam.
Obljubljamo pa, da imamo na zalogi kar nekaj atraktivnih vsebin in dejavnosti, ki jih v vaših šolah ne učijo. V
inštitutu IPPA namreč na enem mestu združujemo atraktivno raziskovanje podvodnega sveta z dejavnostmi, ki
spodbujajo osebnostno rast in pozitivno komunikacijo. Splet naštetih dejavnikov bo vam, mladim, gotovo v
pomoč pri odločitvah, ki vas čakajo na pragu današnjega zahtevnega družbenega okolja.

Vrednote, ki nas najbolje definirajo in predstavljajo našo temeljno usmeritev pri udejstvovanju:
• oblikuje nas aktivnost, spoštujemo besedo,
• enakopravnost, sodelovanje in spoštovanje drugačnosti,
• modrost in radovednost podprta s pogumom in znanjem,
• zvestoba, ki temelji na poštenju in iskrenosti,
• verjamemo v stalno osebnostno rast s ciljem ohranjanja emocionalnega ravnovesja,
• celostni pristop k razvoju osebnosti in timov.
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nepozabnih šest dni raziskovanja

BOOT CAMP 2017

V našem boot camp-u je prostora za 16 najbolj drznih, ki boste ob spremstvu treh izkušenih mentorjev in ekipe
potapljaških inštruktorjev izkusili počitniško doživetje, ki mu v Sloveniji ni para. Zaključite poletje v stiku z
naravo in se zraven naučite ene najlepših veščin na planetu. Vabimo vas na skupno raziskovanje čudovitega
sveta pod gladino!
Poskrbljeno bo za vse – spanje, hrano, dnevne prevoze, izkustveno učenje na najbolj sproščen način ter dodatne
aktivnosti. In … skoraj smo pozabili – opravili boste osnovni tečaj potapljanja, ki vam bo v prihodnje
omogočal samostojno potapljanje pri nas in v tujini saj boste prejeli certifikat največje potapljaške šole na svetu
(PADI Open Water Diver). Naši dnevi bodo v znamenju športa, stika z naravo in brez tehnologije. Šest dni ne
bomo gledali v ekrane, temveč okoli sebe in se raje pogovarjali. Rdečo nit našega druženja bomo
pa vlekli pod morsko gladino ob skupnem raziskovanju čudovitega novega sveta.

dodatne aktivnosti

BOOT CAMP 2017

Nekatere predvidene dodatne aktivnosti:
• osnove fotografije (s podvodno fotografijo)
• obisk akvarija in potapljaškega muzeja v Piranu
• obisk prvega podvodnega arheološkega parka v Sloveniji
• strokovno vodeni večerni posveti na temo:
- karierne odločitve mladih
- osnove podjetništva
- osebnostna rast
- učinkovita komunikacija
- obvladovanje agresivnega vedenja
• ...
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kako, kdaj, kje

BOOT CAMP 2017

S seboj potrebujete nekaj dobre volje, kanček raziskovalnega duha in željo po spoznavanju novih prijateljev v atraktivnem
okolju. Nagrajeni boste s pestrim naborom novih znanj, veščin in, kar je najpomembneje, nepozabnih doživetij.
Potapljaški boot camp je namenjen mladim med 15. in 20. letom.
Ponudba je na voljo do zapolnitve 16-ih prostih mest.
Termin potapljaškega boot camp-a: 19. 8. 2017. – 25. 8. 2017.
Lokacija: šotorišče tabornikov nad Izolo
Cena po osebi: 590 eur
Prijave in dodatne informacije:
zavod@ippa.si

