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 Estimats socis, no n’heu tingut prou amb el curset ?

Voleu mes neu?

Doncs ara teniu la possibilitat de continuar disfrutant amb les sortides
que organitzarem a partir del 19 de Febrer, aprofiteu que aquest any
hi ha molta neu!... (jeje)

També hi ha la possibilitat d’organitzar tot un cap de setmana de
d'activitat, acceptem propostes...

Per més informació podeu venir o trucar els dimecres i dijous de 20
a 22 hores al nostre Centre.

Proposta de Nova Secció

Hola famílies,
Som uns quants membres del Centre i tenim ganes de començar una secció
nova. Es tracta d’una secció familiar, és a dir, prepararem de forma regular
sortides a muntanya amb les nostres famílies. D’aquesta manera pensem que
ensenyarem als nostres fills aquest esport que ens agrada i al mateix
temps, el podrem fer amb d'altra gent.

Tots i sou benvinguts, tingueu els fills de l’edat que els tingueu, ja que quan
preparem coses ho farem sempre en funció de la gent que siguem.

Per concretar, ja que de moment és una idea i entre tots els que la formem l’hem
d’acabar de madurar, hem pensat de trobar-nos al Centre el proper
dijous dia 16 de febrer a les 9 del vespre.

Us hi esperem a tots, amb ganes de començar!

Anem a la muntanya
En Família
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               Escafandrisme
Sub7 dimensió blava

Hola subs,
Un any més tornem a reprendre les activitats en que encetarem aquesta nova
temporada. Recordeu que cal passar pel Centre a tramitar les federatives per poder
fer qualsevol curs o venir a les sortides.

7, 9, 14 i 16 de FEBRER
Curs de Fotografia

Si hi esteu interessats o en voleu ms detalls, parleu-ne amb l'Alba.

26 de FEBRER
Sortim a la Comparsa de Vilanova (Carnestoltes)

En aquest cas, si esteu interesats en participar-hi truqueu a la Maite 626 131 504

Del 23 al 26 de FEBRER
Saló de la Immersió de Cornellà

Cap bon escafandrista hi pot faltar!

2 de MARÇ
 Xerrada d'Indonesia

A carrec del Sr Enrique Rubio. A les 20:30 al Centre

6 i 8  de MARÇ
Curs d'Administrador d'Oxigen

Obligatori per accedir al proper curs de guia de grup.

Curs de Guia de Grup
Teòriques 13-15-20-22 de Mar
Pràctiques 25 i 26 de Mar
Com sempre a les 8 al Centre

17 de MARÇ
Xerrada a càrrec de CRESSI SUB

A les 20:30 al Centre. Presentació de les novetats de la temporada 2006.

8 i 9 ABRIL
Curs Nitrox

I fins aquí les activitats dels propers mesos. Per a qualsevol dubte o comentari...
Xavier i Alba: 93 815 40 70
David de las Heras: 629 570 274
Secretaria Centre: 93 872 53 12


