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Benvingut al Club Skaphos Sub !!
Ara formes part d’una entitat històrica i social sense ànim de lucre format per i per a apassionats de les
activitats subaquàtiques.
El nostre club és un dels pioners a nivell estatal i està integrat dins la Confederació Mundial d’Activitats
Subaquàtiques (CMAS) fet que et permetrà la pràctica de la disciplina que triïs a nivell mundial.
Quan es va crear vam tenir clars els principals objectius del club :




Fomentar i difondre la pràctica d’ activitats subaquàtiques d’oci (com el submarinisme o la fotografia
submarina) i esportives (com la pesca esportiva o l’apnea). Bé sigui a nivell amateur o a nivell de
competició.
La tasca docent és un dels nostres pilars. Aquí podràs expandir els teus coneixements, millorar la teva
tècnica o iniciar-te en diferents disciplines per a completar la teva formació.
Fer activitats socials que ens permetin gaudir de la nostra mar, be sigui a nivell de garoinades populars,
de col·lectives, o de voluntariat per a estudis mediambientals, arqueològics,...

Si vols saber més del Club al qual ara ja formes part et recordem que amb motiu dels 30 anys vam fer un
llibre titulat: "Les nostres capbussades 30 anys després” que trobaràs a la teva disposició a les
principals biblioteques del país i a la seu del Club.
Benvingut i bones capbussades.
Pere Tur
President Club Skaphos Sub

Beneficis de formar
part del club
Moltes vegades ens podem
preguntar, per quin motiu em
compensa estar federat dins d’un
club com l’Skaphos Sub.
N’hi ha que ho trien pel
romanticisme de formar part d’una
entitat històrica, n’hi ha que es
mouen per poder participar en
competicions al més alt nivell, n’hi
ha que només busquen formar part
d’una colla d’amics moguts per un
mateix interès i n’hi ha que es
mouen per termes purament
econòmics ja que els compensa el
cost d’associar-se amb les
prestacions que oferim.
Sigui quina sigui la teva motivació
agraïm que ens hagis triat i
esperem que formis part del nostre
col·lectiu molts anys.

A què tens dret?
 Formació continuada.
 Iniciació dels més menuts a les
pràctiques subaquàtiques segures.
 Accés a competicions internacionals.
 Amplia cobertura de l’assegurança en
la pràctica d’activitats subaquàtiques.
 Assessorament, gestió, tramitació i
enviament de llicències.
 Fem d’intermediaris en la tramitació
de gestions que necessiti l’esportista ja
sigui amb la Federació com amb
l’asseguradora.
 Avantatges i descomptes amb entitats
col·laboradores.

DESCOMPTES PER
ALS SOCIS
Recorda que has de presentar
sempre el carnet com a soci
del Club Skaphos.
En els convenis que calgui
presentar també la llicència
de la Federació d’Activitats
Subaquàtiques (FECDAS), ja
ho trobaràs indicat.
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