
 יתרונות הקורס בלגונה
 

 
 ומרחב עבודה.  הבטיחותאחד הדברים החשובים בלימוד קייטסרף הוא נושא  - בטיחות ומיקום. 1

לצורך הלימוד דרוש חוף  ,קייטסרף יכול להיות ספורט מסוכן אם לא נוקטים באמצעי הזהירות הנדרשים.

מטרים  300מועדון לגונה ממוקם ברצועה רחבה של כ  שפחות אנשים ומכשולים שונים, רחב עם כמה

הממוקמת על גבול  ראשון לציון בת ים ,זהו חוף לא מוכרז המיועד לפעילות וספורט ימי עם כמות 

 מתרחצים מועטה יחסית לחופים המוכרזים.

אחד הדברים החשובים בלימוד  שימוש בציוד מתאים הוא -שימוש בציוד מקצועי והתאמה אישית .2

,בלגונה מגוון גדול של ציוד המותאם באופן .קייט שיכולים לתרום בצורה משמעותית להתקדמות התלמיד

 אישי לכל תלמיד ותלמיד בהתחשב ברמתו ובתנאי הרוח המשתנים.

החברות המובילות והנמכרות מ F.ONE  נו משתמשים בציוד מקצועי של לצורך הדרכות הקייט א

 בעולם 

בלגונה מדריכים מקצועיים ומיומנים בעליי ניסיון רב בגלישה   – הדרכה מקצועית וליווי אישי. 3

ביעילות מירבית ולתת יחס אישי לכל תלמיד העביר את השיעור באווירה חיובית ,ובהדרכה אשר יודעים ל

 .ותלמיד 

גונה מקבלים הנחות והטבות משמעותיות ברכישת ציוד במהלך בוגריי קורס בל -. הטבות ברכישת ציוד4

 .הקורס או בסופו

במועדון לגונה תנאים ומתקנים נוחים אשר תורמים לחוויה ומקלים על ההתנהלות  -נוחות.5

,קומפרסור לניפוח וכמובן  ,מקלחות במקום:במקום שירותים ציבוריים,מסעדה,לוקרים לנעילת ציוד חשוב

 רים אחד לשני.אנשים טובים שעוז

. לצערנו ישנם מדריכים העובדים ללא ביטוח מסודר לתלמיד, או חס וחלילה ולצד ביטוח מלא. 6

 שלישי. לנו כמובן יש ביטוח מסודר ונרחב. 

  . אנחנו פועלים מהמועדון בחוף, וזמינים בכל רגע בהתאם לתנאים. זמינות. 7

, בחלק הראשון של הקורס אנחנו ספר פועלה שביתשנים  19 שנרכשו במהלך שיטות לימוד ייחודיות. 8

מלמדים את השליטה על החוף . כך אפשר לתקן ולשפר את התלמידים בצורה נוחה ומיטבית. בחלק 

השני , )החל מהשעה ה רביעית בערך (, אנחנו נכנסים למים ומתחילים את החלק של גרירות ועליה על 

 ומשמעותי.  המים. החלק השלישי הוא שיעור בטיחות ייחודי

כדי לתת לכם התלמידים כלים . שיעור חשוב בן שעתיים ייחודי ללגונה  מסודר ומובנה שיעור בטיחות. 9

לא ניתן להעביר מידע זה תוך כדי התרגול ולכן בחרנו מעשיים בכניסתכם לעולמו המופלא של הקייטסרף. 

 להקדיש לו פרק נפרד.

 לאחר סיום הקורס אנו מלווים את התלמידים שרכשו ציוד -לאחר רכישת הציוד בלגונה ליווי התלמיד. 10

 בלגונה ועוזרים להם להתקדם מעבר לקורס. זהו ליווי והנחיה קריטיים בהמשך הדרך. 
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  קייט + גלשן –החזרים על קורסים בקניית ציוד . 11

 ₪ 1790 -*לפי מחיר קורס אמצע שבוע

 שווי הנחה מערך הקורס מחיר קנייה

 179₪ 10% ₪ 4000עד 

4000 ₪ - 6500 ₪ 30% 537₪ 

 895₪ 50% ומעלה ₪ 6500

 1790₪ 100% 2016קייט וגלשן 

 

 :חבילות. 12

 7000=  2015+ גלשן נקסט  2014קייט טראסט חדש 

 7950 -אחוז והחזר מלא  15=  2015+ גלשן  2015קייט בנדיט חדש 

 

 

 מקווים לראותכם איתנו כחלק מהמשפחה

 לגונהבברכה, צוות 


