
                              

                                                                         
 

CURS 1er NIVELL OPEN WATER DIVER   ACUC 
 
  DATES: del 21 al 28 de setembre de 2009 
  HORARI: de 20:00h. a 23:00h. 
  LLOC: Piscina Polisportiu Les Comes i la Costa Brava 
  INSCRIPCIONS: trucant al 659 995016 . Places reservades a 10 per ordre de pagament. 
  CORREU ELECTRÓNIC:  aqualata@aqualatasub.org 
  PREU: 350€  
  EDAT: a partir dels 12 anys 
  NIVELL A OBTENIR: Open Water Diver (2na Esportiu ,decret 54/2000 de la Generalitat de Catalunya) 
 
 

                     
• Tot el material necessari per a la realització del curs, el posarà l’organització (vestit de neoprè, doble regulador amb profundímetre 

i manòmetre, armilla hidrostàtica, ampolles i càrregues d’aire comprimit, material pedagògic...). Hi ha, però, una sèrie de material 

personal (equip lleuger) que per raons higièniques i funcionals anirà a càrrec de l’alumne (aletes, escarpins, ulleres, tub respirador 

i cinturó amb 8 Kg. de plom). 

 

• Pels cursetistes que no disposin del material lleuger, s’organitzarà una sortida a una botiga especialitzada de submarinisme, el 

dissabte abans de l’inici del curset, perquè tothom que ho desitgi pugui comprar-lo. L’Aqualatasub té un conveni amb l’esmentada 

botiga perquè els alumnes puguin comprar un equip lleuger de qualitat i a baix preu. 

 

• Per a la realització del curs, l’alumne haurà de portar abans de l’inici d’aquest (“dissabte”), una revisió mèdica, 4 
fotografies i una fotocòpia del DNI. Per a la revisió medica s’haurà de fer servir el full que acompanya aquest tríptic. A 
igualada existeix un gabinet de medicina esportiva amb experiència en aquest tipus de revisions (tel. 93-8050404), tot i 
que qualsevol metge està capacitat per fer-la seguint les indicacions de la fulla de revisió. 

 

• Si l’alumne fos menor d’edat, hauria de portar una autorització paterna, que l’organització lliuraria a l’interessat. 

 

• Per prendre part en el curs, l’alumne haurà de fer efectiva la quantitat de 350 €, en el moment de formalitzar la inscripció 
(“una setmana abans de l’inici del curs”). Si el cursetista deixa el curs per causes alienes a l’organització en cap cas se li 
reemborsarà aquest import. Si fos per causes majors i justificades podrà repetir el curset. 

 

• Un cop realitzat el curs, l’alumne obtindrà una titulació internacional i oficialment reconeguda per la Generalitat de Catalunya 

(decret 54/2000), la qual el capacitarà com a submarinista esportiu de 2na categoria i li permetrà realitzar immersions fins a una 

fondària màxima de 25 metres, sempre acompanyat d’un altre submarinista d’igual o superior nivell. També rebrà un diploma 

acreditatiu de paret com a reconeixement de l’aprofitament del curs. 

• Durant  la realització del curset, l’alumne restarà cobert per una assegurança d’accidents i responsabilitat civil ,inclosa en el preu 

del curs. 



 

• Durant el cap de setmana s’organitzarà una sortida a la Costa brava per tal de realitzar les pràctiques obligatòries de mar. 

L’organització buscarà allotjament per a tots els cursetistes i acompanyants que així ho desitgin. Per tal de poder reservar les 

places d’allotjament, s’haurà d’informar del nombre de places el dimecres de curset (en tots els casos les despeses aniran a 

càrrec del cursetista). Normalment el cost de l’alberg per a un cap de setmana és d’uns 28€. 

 

• El curs tindrà una durada de 8 dies. Si a criteri dels instructors i amb la no superació del exàmens teòrico-pràctics, un alumne no 

superés el curs, se li donarà l’oportunitat per una sola vegada i sempre en el següent curs organitzat a l’entitat, de repetir l’àrea/es 

fins a l’obtenció del títol, essent a càrrec d’ell la despesa de material i càrregues d’aire. 

 

• El curs s’organitza des de la secció docent del club de submarinisme Aqualatasub, homologat com a centre docent per la 
Generalitat de Catalunya (departament d’afers marítims) i amb instructors amb la titulació oficial, amb sobrada 
experiència en el món subaquàtic. 

 

 

 

• Per a qualsevol dubte o aclariment podeu trucar al telèfon del club: 659995016 o bé enviar un correu electrònic: 

aqualata@aqualatasub.org 

 

 
Per l’interessat      

 per aqualata 
 
 

NOM I COGNOMS: 
 
 
ADREÇA:            POBLACIÓ         CP: 
 
 
TELÈFON:    DATA NAIXEMENT:   DNI 
 
 
E-MAIL **Signo la present com a prova de conformitat I assabentat de tota la 

normativa de desenvolupament del curs 
 
        

SIGNATURA I DATA 


