Vrienden duikers,
Na het onverhoopt succes van de vorige edities van de Safety Dive Day, nodigen wij jou
hierbij uit op de 5e editie. Deze gaat door op woensdag 5 juni 2019 in de steengroeve te
VODELEE.
Programma:
09.00 uur: Samenkomst te Vodelee met koffie en croissant
09.45 uur: Briefing en indeling van de duikploegen
10.00 uur: 1e duik
12.15 uur: Barbecue
14.30 uur: 2e duik
16.00 uur: Debriefing en gezellig samenzijn met finger food en frietjes
a volonté
Welke ook je brevet of niveau is, je bent van harte welkom.
Wij zorgen voor de nodige omkadering om in alle veiligheid te kunnen duiken.
(Uw duikboekje niet vergeten, in orde op medisch en federaal vlak cfr. verzekering)
Tip: Indien je voorkeur hebt voor een buddy; laat het graag weten op de inschrijvingsstrook
Dit jaar kan je deelnemen aan deze prachtige duikdag voor de prijs van 45€.
Dit omvat koffie met croissant bij aankomst, 2 duiken, een flesvulling voor de 2e duik, de
deelname aan de barbecue en de fingerfood als afsluiter.
Bij deelname wordt gevraagd de onderstaande inschrijvingsstrook ingevuld terug te mailen
naar Safetydiveday@hotmail.com en dit uiterlijk vóór 23 mei 2019.
De inschrijving is pas geldig na het betalen van €45 vóór 23 mei 2019 door de overschrijving
op rekeningnummer BE04 1030 5957 3731 op naam van VZW Safety Dive Day vermelding
van SDD 2019 + Naam Voornaam deelnemer (s). Opgelet!! nieuw rekeningnummer
Voor bijkomende informatie kan je steeds terecht bij de organisatoren of per mail op
Safetydiveday@hotmail.com
Franstaligen :
Nederlandstaligen :

Alain Blomme 0476/415.062
Thierry Snauwaert 0478/877.109
Bart Morent 0478/200.475

Met dank aan onze sponsors : DUIKPUNT – GREENFORCE/HUGYFOT – BARE/URSUIT
Eveneens dank aan Juan Raposo/Luc Denis en het bestuur van RCAS Vodelee
Invulstrook mailen voor 23 mei 2019 naar Safetydiveday@hotmail.com
Naam: ……………………………….…………….. Voornaam: ……………………………..
Email (voor de volgende uitnodiging) : ……………………………GSM………………..….
Eenheid/Dienst : ……………………………………………………………………………….
Brevet : ………………………………..
Federatie: ………………………………………

Buddy : …………………………………………

