PROGRAMACIÓ ACTIVITATS TARDOR 2021
OCTUBRE
•
•
•
•
•
•
•

2 d’octubre. Udive Express. 4/8 pax. Responsables: A.Santiago / R.Siurana
3 d’octubre. Udive Boat Express. Responsable: Odysea. Preus: 25€ / 45€.
8 al 12 d’octubre. Pont del Pilar Week-End Illes Medes Aquàtica. 12 pax.
Responsable: Quim Abadia (També s’hi farà el Curs Advanced: Nitrox i
Profund) Preu Especial: 500€ en pensió completa 4 dies + 10 immersions.
13 d’octubre. Curs Gratuït de P.Auxilis/O2/DEA Instructor: Quim Abadia
Imprescindible per poder realitzar el curs de Stress&Rescue
16 d’octubre. Udive Entrenaments SCUBA. Instructor: X. Fillat
23 i 24 d’octubre. Curs Stress&Rescue. Instructors: Josep Maria Arbó
30 a l’1 de novembre. Halloween Week-End Scuba Alegre. Responsable:
Josep Maria Arbó (També s’hi podrà fer el Curs de Vestit Sec)

NOVEMBRE
•
•
•
•

30 d’octubre al 6 de novembre. Viatge al Mar Roig. Ruta Pecios Norte.
6 de novembre. Udive Express. 4/8 pax. Instructors: Josep Maria Arbo
10 de novembre. Assemblea General de Socis 2021. Centre Artquatic.
13 de novembre. Udive Entrenaments SCUBA. Instructor: Antonio Santiago

DESEMBRE
•
•
•

27 de novembre al 6 de desembre. Viatge a Maldives. Ruta Nord.
11 de desembre. Udive Entrenaments SCUBA. Instructor: Xavi Fillat
18 de desembre. Udive XMAS Express. 4/8 pax. Instructors: Quim Abadia

Les activitats programades poden sofrir modi cacions de dates per diferents causes. Anirem informant-vos
via Whatsapp UDIVE de les diferents sortides per recordar-vos-ho uns dies abans i poder-vos-hi inscriure.
Les activitats Udive Express son sortides gratuïtes guiades i dirigides pels nostres tècnics i obertes als
socis. Per poder-hi participar cal disposar de certi cació de busseig, assegurança i certi cat mèdic en vigor
o la Declaració d’Estat de Salut pertinent. El material i l’aire serà responsabilitat de cada participant.
Pagament i recollida de l’aire abans a ARBOAIR, prèvia reserva con rmada amb el seu responsable Josep
Maria Arbó. La tornada d’aquest material haurà de fer-se de la mateixa manera. Caldrà contactar amb el
responsable per inscriure’s, el qual certi carà (com en la resta de sortides del club) que s’hagi realitzat
alguna immersió els sis mesos previs. En cas contrari, podreu assisitir a algun dels nostres UDIVE
Entrenaments SCUBA gratuïts, creats a tal efecte per garantir el bon estat tècnic i físic dels participants.
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La resta de les activitats es reservaran directament en destinació, sent responsabilitat dels interessats
l’allotjament o els àpats, exceptuant que es proposin i/o estiguin incorporats en el programa de l’activitat.

