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Preu / unitat

Contrast 60 €

CAP DE
SETMANA

1
SETMANA

1
MES

Cinturó de llast 4 € 15 € 54 €
Botelles (15L/18L) 8 € 21 € 78 €

Jacket 4 € 15 € 54 €
Octopus 4 € 15 € 54 €
Equip Complert 16 € 51 € 186 €

QUALSEVOL CAPACITAT

Càrrega d’aire 3 €

 

RECORDEU QUE CAL DEIXAR LES BOTELLES UNS DIES ABANS

Tots els preus en euros (I.V.A. inclòs)

Lloguer
de material
Lloguer
de material

Activitats per a
aquest trimestre
Activitats per a
aquest trimestre

Contrast botellesContrast botelles

CursosCursos

BatejosBatejos

Per omplir botelles cal tenir el contrast passat
Dia de lliurament de les botelles buides: Dimecres
Dia de recollida de les botelles plenes: Divendres

Febrer

Bussejador esportiu 1 estrella (B1E)

Punta Sta. Anna
Blanes
Platja

Març

Calçotada 2015
Instal·lacions del Club
Us hi esperem!

22
Diumenge

Els Caials
Cadaqués
Platja

Tots els nostres cursos
estan homologats per:

FEDERACIÓ
CATALANA
D’ACTIVITATS
SUBAQUÀTIQUES

Si vols conèixer què se sent al posar-se un equip de busseig i baixar 
uns metres sota el mar, ara tens l’oportunitat. Ho faràs acompanyat 
d’un instructor acreditat.

Si el que vols és aprendre les tècniques i habilitats necessàries per 
poder baixar i gaudir de totes les possibilitats que t’ofereix el busseig. 
Apunta’t als nostres cursos de formació i especialització:

Amb ell podràs baixar fins a 20m.
El curs està compost de 5 classes teòriques. 5 classes pràctiques en 
piscina i 5 classes pràctiques al mar.

Bussejador esportiu 2 estrelles (B2E)
Amb ell podràs baixar fins a 30m.
Inclou el curs de Suport Vital Bàsic + R.C.P.
El curs està compost de 5 classes teòriques i 5 classes pràctiques al 
mar.

Bussejador esportiu 3 estrelles (B3E)

Properes dates de contrast

Amb ell podràs baixar més de 30m. Inclou les especilaitats de: 
busseig profund, navegació i salvament i rescat.
El curs està compost de 5 classes teòriques i 5 classes pràctiques al 
mar.

Especialitats
Navegació
Busseig profund
Salvament i rescat
Suport Vital Bàsic + R.C.P.
Administració d’oxígen
Grutes
Pecis
Busseig nocturn

Per a més informació
consulta la nostra web:
www.unisubgranollers.cat

Dins dels serveis que disposem en el club us recordem que 
portem les botelles a:

 Contrastar

 Sorrejar

 Contrast visual anual

 Bibotella muntatge

25 de Març del 2015

Les trobades s’organitzen per reunir els socis, però Unisub 
no es fa responsable d’aquestes sortides.

En el club hi ha una llista per apuntar-se a les trobades.
Cal fer-ho UNA SETMANA ABANS com a mínim.

També podeu apuntar-vos trucant al 938 464 314 o a través 
de la nostra web

Cala Margarida
Palamós
Platja

Morro del Vedell
Palamós
Platja



Unisub Granollers
Gener - Març 2015

Calçotada 2015
Diumenge 22 de Febrer
Us hi esperem! 

Calçotada 2015
Diumenge 22 de Febrer
Us hi esperem! 

Pessebre 2014 
Baixada del Pessebre 2014 el passat 21de desembre

en aigües del Port Balís de Sant Andreu de Llavaneres 

Pessebre 2014 
Baixada del Pessebre 2014 el passat 21de desembre

en aigües del Port Balís de Sant Andreu de Llavaneres 

 

Ctra. del Masnou-Granollers (Palou) 
Km 14 Casa Cristòfol (local)

08402 Granollers

Telèfons:  938464314 - 637739979

e-mail:  info@unisubgranollers.cat

Per a més informació, visiteu la nostra web

www.unisubgranollers.cat 

Col·labora:  Ajuntament de Granollers

El busseig a Granollers des de 1968

Vols conèixer el fons marí? 
Et convidem a un bateig en piscina

Truca´ns i t´informarem

Vols conèixer el fons marí? 
Et convidem a un bateig en piscina

Truca´ns i t´informarem


