PROGRAMACIÓ ACTIVITATS HIVERN 2022
GENER
•
•
•

26 de gener. 19:30 Xerrada-Curs Vestit Sec. Instructors: Q.Abadia/J.M.Arbó
29 de gener. 16:00 Entrenaments Scuba/V.Sec. Instructors: X.Fillat/J.M.Arbó
30 de gener. 08:00 Udive Express/Vestit Sec. 4/8pax. Responsable:J.M. Arbó

FEBRER
•
•
•

9 de febrer. 19:30 Xerrada-Curs Busseig Alçada/Gel. Instructor: Q.Abadia
12 i 13 de febrer. Udive Ice Week-End. 5/10 pax. Responsable: J.M.Arbó
19 de febrer. Udive Entrenaments Scuba.Instructors: A.Santiago/Q.Abadia

MARÇ
•
•
•

16 de març. Xerrada-Curs Suport Vital Bàsic. Instructors: Q.Abadia/J.M.Arbó
26 de març. Udive Entrenaments Scuba. Instructors: X.Fillat/A.Morell
27 de març. Udive Express/Vestit Sec. 4/8 pax. Responsable: A.Morell

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. Per poder-hi
participar cal disposar de certi cació de busseig, assegurança i certi cat mèdic en vigor o declaració
d’estat de salut. El material i l’aire serà responsabilitat de cada participant. La recollida de l’aire abans,
prèvia reserva con rmada amb el seu responsable Josep Maria Arbó. La tornada materia haurà de fer-se
de la mateixa manera. Caldrà contactar amb el responsable de l’activitat 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, als quals requerirem els mateixos documents anteriors.
La resta de les activitats es podran reservar 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.

Vols formar part del nostre equip tècnic?

fi

fi

fi

fi

fi

fi

Si tens una certi cació equivalent a partir de Master Diver / B3E pots formar part
del nostre equip tècnic! A partir mitjans del proper mes de gener convocarem als
interessats als cursos gratuïts de formació en Guia de Grup (Màster Diver/B3E) i
Crossover / Curs Instructor 1 Estel (Divemaster/B3E) També podràs assistir a
actualitzar-te si ja ets titulat anteriorment. Informa’t ara!!! Email: info@artquatic.cat

