PROGRAMACIÓ ACTIVITATS ESTIU 2022
JULIOL
02 de juliol. ODYSEA UDIVE RIDER. Udive Express en moto (o sense) Responsable: Q.Abadia
03 de juliol. Udive Express. Ametlla de Mar. Responsable: JM.Arbo / J.Moli
06 de juliol. Udive Express + Night Dive. Responsable: X.Fillat
08-10 de juliol. Udive Week-End. Illes Medes Aquàtica. Responsable: E.Gomez
11-17 de juliol. Curs d’iniciació al busseig B1E. Instructors: JM Arbo+X.Fillat (R.Siurana/J.Moli)
13 de juliol. 19:00 Curs gratuït NITROX. Inscripció prèvia. Instructor: Q.Abadia
20 de juliol. Udive Express + Night Dive + Curs gratuït de nocturn. Responsable: X.Fillat
25-31 de juliol. Curs d’iniciació al busseig B1E. Instructor: X.Gil (JM.Arbo)
AGOST
01-07 d’agost. Curs d’iniciació al busseig B1E (Costa Brava). Instructor: Q.Abadia
03 d’agost. Udive Express + Night Dive. Responsable: X.Fillat
04-15 d’agost. Udive Trip Philipines. Responsable: JM.Arbo
13-15 d’agost. Udive Week-End. Illes Medes Aquàtica. Responsable: E.Gomez
16-21 d’agost. Curs d’iniciació al busseig B1E (A determinar) Instructor: X.Gil (Q.Abadia)
17 d’agost. Udive Express + Night Dive + Curs gratuït de nocturn. Responsable: X.Fillat
24 d’agost. 19:00 Curs gratuït NITROX. Inscripció prèvia requerida. Instructor: JM.Arbo
31 d’agost. Udive Express + Night Dive. Responsable: X.Fillat
SETEMBRE
04 de setembre. Udive Express a Odysea Torredembarra. Responsable: Q.Abadia/J.Moli
06 de setembre. Assemblea ordinària programació Tardor 2022. Responsable: X.Fillat
10-17 de setembre. Udive Trip Mar Roig. Responsable: Q.Abadia
10-11 de setembre. Udive Week-End. Scuba Alegre. Responsable: JM.Arbo
17, 18, 24 i 25 de setembre. Curs d’iniciació al busseig B1E Instructor: JA.Gras (JM.Arbo)
28 de setembre. Curs gratuït de RCP+SVB. instructors: X.Gil/J.A Gras
01 d’octubre. Udive Entrenaments. Responsables: X.Gil/JL Muñoz/J.Moli
02 d’octubre. Udive Express. Responsable: JA. Gras
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.
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
i/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
recollida i tornada del material haurà de fer-se de la mateixa manera, contactant amb el
responsable de l’activitat que serà qui gestionarà la seva prèvia entrega i posterior retorn un cop
sec i net. 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 anteriors. En
cas contrari, podrà assisitir a algun dels nostres Udive Entrenaments Scuba gratuïts, creats a tal
efecte per garantir el bon estat tècnic i físic dels seus participants. Entrena’t amb Udive!
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La resta de les activitats, com Udive Week-End o Trip 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. No dubteu en consultar-nos!
Apunta’t a les nostres activitats, fes-te artquatic!!!

