
Regulamento Cursos Open Water SDI – NMC 2017 
 

Inscrição: Só a partir de dia 6 de Feveiro 2017: 

 
1º - Contactar José Teles Reis (968382455 – Coordenador da Formação e Mergulho Recreativo) 
para confirmar se existe vaga. Temos dois cursos este semestre (1º - 18 de Fevereiro a 3 de 
Março) (2º - 4 a 17 de Março), cada um com 10 vagas. 

2º - Preencher a ficha de inscrição do Núcleo e assinar a declaração de conhecimento de 
riscos. (https://drive.google.com/open?id=0B41ulGBIKzOWcFlBSndhQmwzLTQ) – Documentos 
todos presentes neste link em formato pdf. 

3º - Fazer a transferência do valor de sinal do curso (25 euros) para a conta do Núcleo (IBAN  
PT50 0079 0000 7220 5530 1012 8 – Sara Silva, Tesoureira).  

4º - Enviar o comprovativo de pagamento de sinal, a ficha de inscrição, a declaração de riscos e 
uma foto por correio eletrónico com o seguinte corpo: 

Para: nmc.fcul@gmail.com 
Assunto: Curso de Mergulho NMC 
Mensagem:  

- Nome,  
- Data de inscrição  
- Data de curso que quer (primeiro ou segundo). 

Anexos:  
- Foto do comprovativo de transferência do sinal. 
- Scan da ficha de inscrição e da declaração de conhecimento de riscos 
- Foto tipo passe. 

Nota: A seleção dos participantes é feita por ordem de inscrição (i.e. pagamento do sinal) 

Preço e pagamento 
O preço total é 260 euros, pagos em diferentes momentos do curso. (25 sinal, 100 no primeiro 
dia de aulas teóricas e 135 na aula de educação contínua). 

Número de vagas, critério de seleção e requisitos mínimos 
Cada curso está limitado a 10 inscrições (20 total) 
As vagas são preenchidas por ordem de inscrição (pagamento do sinal) 
Sendo um curso de iniciação o mergulho não existem requisitos mínimos para participar 
exceto ser elegível para membro do Núcleo segundo o regulamento interno deste. 

  



Datas, Horas e Local dos Cursos: (1º e 2º Curso) 
Primeiro fim-de-semana: (teórica e piscina – das 9:00 às 19:00) 

- 18 e 19 de fevereiro OU 4 e 5 de Março 

 - Vila Franca de Xira, Piscinas Municipais às 9 da manhã no Bar. 

- Trazer:  
- Equipamento de piscina: toalha, fato de banho, touca, chinelos, shampoo. 
- Almoço. 
- Primeira prestação (100 euros). 

Segundo fim-de-semana: (mergulhos no mar – das 10:30 às 14:00) 
- 25 e 26 de fevereiro OU 11 e 12 de Março  

- Sesimbra, às 10:30 da manhã  
no Dive Club H2O (antiga Best Dive) junto ao restaurante Frango à Guia. 
 Avenida dos Náufragos, Edifício Marina, Loja A/B, Sesimbra Centro. 

- Trazer:  
 - Toalha, fato de banho, chinelos, shampoo. 
 - Almoço. 

Aula de educação contínua: 
- 3 De Março OU 17 de Março – FCUL, sala definida uma semana antes. 

- Trazer: 
- Segunda prestação (135 euros). 

Responsável pela atividade: 
João Gaspar, Submate (escritórios regionais da SDI em Portugal)  

 

 
 

 

Departamento de Formação e Mergulho Recreativo 
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