
DESPORTO Mergulho - Norte

Programa

Diversos

Mergulho - Norte FICHA DE INSCRIÇÃO

A Secção de Mergulho Norte do Clube Millennium bcp, em associação com a 
Haliotis, vai realizar o III Curso de Mergulho PADI (Professional Association of 
Diving Instructors) Advanced Open Water.

O Curso PADI Advanced Open Water é um curso de mergulho avançado. 
Ideal para quem já tem certificação inicial para mergulhar e pretende 
mergulhar numa grande diversidade de situações e cenários. Com esta 
certificação fica habilitado a mergulhar até à profundidade de 40 metros.

É constituído por cinco módulos de desenvolvimento de conhecimentos 
(duração aproximada de 1h30) e três mergulhos de aventura.

Os três mergulhos de aventura propostos para este curso são: mergulho 
profundo, navegação subaquática (obrigatório) e mergulho noturno, mergulho 
em naufrágio ou busca e recuperação (um à escolha). As aulas de mar 
podem ser realizadas nas Berlengas e/ou Leixões. Poderá escolher outros 
mergulhos de aventura consoante a disponibilidade.

O curso pode ser realizado em datas definidas ou em qualquer data a 
combinar com os participantes, podendo ter a duração de 2 dias (ou um fim 
de semana).
Certificação: No final do curso os participantes estarão certificados para a 
prática de mergulho em Portugal e no estrangeiro até à profundidade de 40 
metros.
As inscrições estão abertas e são consideradas por ordem de chegada.
Quatro dias após a sua inscrição, será contactado pelo Clube.

Para mais esclarecimentos contactar:
Luís Sampaio Pimentel - 8140306 (luis.sampaiopimentel@millenniumbcp.pt) ou
João Paulo Rodrigues (joao.p.rodrigues@gmail.com).
A desistência, após a confirmação da respetiva inscrição, implica o pagamento 
pelo seu custo real.

Custos € 160 / Associado. Débitos em duas parcelas de € 80 nos meses seguintes à
inscrição.

III Curso de Mergulho PADI Advanced Open Water - Porto

EV:1.005.003

Pré-Requisitos Pré-requisitos: Ser mergulhador com certificação válida.
Documentos necessários: Termo de responsabilidade anexo (clique aqui para 
aceder) + 3 fotografias, ou atestado médico (atestando a possibilidade de 
realizar atividades subaquáticas).

http://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000030577
http://www.clubemillenniumbcp.pt/images/content/fn_Document_1_A000000000030575.pdf

