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               Escafandrisme
Sub7 dimensió blava

Hola familia, com va tot? Comencem la temporada!
No cal recordar que cal tenir al dia “la federativa”. A la secretaria del Centre
n’hi ha un munt per recollir i si no l’heu demanat ja n'és l’hora!

6 de MAIG
Mostra internacional de cinema submarí
Presentació de destins d'immersió

Al Museu Marítim de Barcelona. De 10:30 AM a 20:30 PM. Organitza Abando Dive Travel.
Al Centre hi ha invitacions gratuïtes.

22 de MAIG
Inici del primer CURS 1 ESTRELLA de la temporada

Classes teòriques: 22, 23, 24 i 29 de Maig i 1 de Juny.
Classes piscina: 25, 26, 30 i 31 de Maig. Pràctiques a mar: 3 i 4 de Juny a Tossa.

27 i 28 de MAIG
Ens trobareu a Tossa de Mar

Tenim previst un Curs de Dues Estrelles a començar el 5 de Juny.
Si esteu interessats apunteu-vos al Centre. Si no hi ha un mínim d'inscrits no es podrà dur a
terme. Si teniu qualsevol dubte no deixeu de preguntar-nos!!!

3 i 4, 25 i 26 de JUNY
 Estarem a Tossa de Mar

1 i 2 de JULIOL
Sortida tot el dia amb el centre International Diving de l’Escala

Farem dues inmersions i dinarem al vaixell. Places limitades. Cal apuntar-se a un dels dos dies.

3 JULIOL
Inici del segons CURS 1 ESTRELLA

Classes teòriques: 3, 4, 5, 10 i 13 de Juliol.
Classes piscina: 6, 7, 11 i 12 Juliol. Pràctiques a mar: 15 i 16 de Juliol a Tossa.

8 i 9 de JULIOL
ILLES MEDES

Amb el centre ‘El Rei del Mar’. Places molt limitades. Cal que us apunteu al Centre. No cal
recordar la importància a no faltar a aquestes sortides si si està apuntat, doncs una altra
persona podria ocupar la vostra plaça.

22 de JULIOL
ILLES MEDES

Repetim amb el centre ‘El Rei del Mar’.
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sortides amb Nens

Escafandrisme
Sub7 dimensió blava

23 de JULIOL
Sortida a la costa de l’ESTARTIT

29 i 30 de JULIOL
Tornem a trobar-nos a TOSSA de MAR

26 i 27 AGOST
ILLES MEDES

Amb el centre ‘El Rei del Mar’. Places molt limitades. Cal que us apunteu al
Centre i no falleu a la sortida!

I fins aquí les activitats dels propers mesos. Com sempre quedem
oberts a suggerències, comentaris, pregs i preguntes.
La culpa de tot...
Xavier i Alba: 93 815 40 70 | David de las Heras: 629 570 274
Secretaria Centre: 93 872 53 12

Anem a la Muntanya en Família

Després de dues sortides amb èxit de participació
ens hem proposat la tercera sortida amb les
carecterístiques de les precedents, és a dir
adequada als diferents nivells de participants,
passar-nos-ho bé. Grau de dificultat baix.
La propera sortida és pel diumenge 7 de maig,
sortirem del parquing del Carrefour Manresa
(porta gran) a les 9.00h.
El lloc és a la SERRA D’ENSIJA, amb dues
possibilitats, la més lleugera arribada al Refugi
Delgado Úbeda (FEEC) i pels més inquiets,
pujada a la Gallina Pelada.
Trobareu més informació al web...
www.centreexcursionistamontserrat.org


