CIR CENTRE D’IMMERSIÓ ROSES
CENTRE DE PLONGÉE DIVING CENTER
ROSES PARC NATURAL DE CAP DE CREUS COSTA BRAVA SPAIN
TEMPORADA 2022
Felicitats!
Et donem la benvinguda al món de les activitats subaquàtiques i al sistema de formació de FEDAS. Es un
sistema d’ensenyament homologat per la Confederació Mundial d’Activitats Subaquàtiques (CMAS) i
amb el que podràs practicar la teva activitat en qualsevol part del món, ja que obtindràs la teva
acreditació internacional CMAS.
Bussejar implica responsabilitat. Hem de ser molt conscients de que el medi on practiquem la nostra
activitat és molt diferent al que tenim a la superfície. Per tant, haurem de considerar l’impacte que
podem causar sobre la fauna i la flora si no bussegem correctament o no tenim controlats conceptes
bàsics com la flotabilitat.
Les pràctiques són la base de la nostra formació.
Per aquest motiu és imprescindible que la formació es dugui a terme sota la tutela d’instructors
acreditats FEDAS-CMAS. Realitzaràs les pràctiques necessàries per acabar amb èxit cada curs.

12-14 anys

BUSSEJADOR *1 Estrella JUNIOR
*1 Estrella

380 €

min. 14 anys

25 metres

450 €

min. 15 anys

25 metres

480 €

min. 16 anys

40 metres

500 €

Titulació Internacional d’Iniciació al busseig
esportiu-recreatiu
Equivalència: CMAS 1 STAR DIVER

BUSSEJADOR

**2 Estrelles + SVB
Titulació internacional de nivell avançat en
busseig esportiu-recreatiu
Requisit d’accés: Títol B1E o equivalent + 20
immersions registrades i l’especialitat de
Suport Vital Bàsic.
Equivalència: CMAS 2 STAR DIVER

BUSSEJADOR ***3 Estrelles + AO (SVB)
Titulació internacional de màxim nivell en
busseig esportiu-recreatiu.
Requisit d’accés: Títol B2E + 50 immersions
registrades i l’especialitat d’Administració
d’Oxigen en accidents de busseig.
Equivalència: CMAS 3 STAR DIVER

NITROX
SVB: SUPORT VITAL BÀSIC
AO: ADMINISTRACIÓ D’OXIGEN
Altres especialitats
LLICENCIA FEDERATIVA (Assegurança obligatòria)

220 €
160 €
160 €
a consultar
365 dies 65 €

Inclou: Equip de busseig, sortides amb vaixell, classes a mar, teòrica i certificació.
NO INCLOU: Certificat mèdic (per majors de 45 anys) i LLICÈNCIA FEDERATIVA / Assegurança de busseig anual (obligatòria)
BATEIG DE MAR

DES DE VAIXELL A PARTIR DE 10 ANYS

INCLOU: Equip de busseig, sortida amb vaixell, classe al mar i assegurança:
NO inclou: Certificat mèdic pels majors de 45 anys.

70 €

