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Relació general de serveis que la FECDAS posa a
disposició dels clubs federats
Serveis
- Gestió de la tramitació de les titulacions esportives
- Assegurança de Responsabilitat Civil (RC) per a les activitats que duen a
terme els clubs federats, els seus instructors i instructores i els seus socis i
sòcies
- Assegurança de Responsabilitat Civil (RC) per als clubs, els tècnics i els i les
esportistes que prenen part en Campionats
- Servei d´assessorament i consultes en Normativa i legislació en busseig
esportiu; en busseig professional i en activitats aquàtiques i subaquàtiques a
través de l’adreça de correu electrònic legislacio@fecdas.cat
- Informació sobre centres especialitzats que duen a
terme revisions mèdiques, amb 11 establiments que fan
preus especials als federats i federades
- Informació al lloc web de la FECDAS sobre les
empreses que fan descomptes als federats i les
federades.
- Informació a través de correu electrònic sobre la
incorporació d’empreses que fan descomptes als
federats i les federades.
- Informació a través de correu electrònic en relació a
promocions puntuals en què es fan descomptes als federats i les federades –
concerts, obres de teatre, promocions d’empreses hoteleres....
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- Canal de notícies esportives i de caràcter
general destacades al lloc web de la FECDAS.
- Cessió sense cost de les instal·lacions de la
FECDAS per a la realització de cursos –aules,
projectors, ordinadors...
- Cessió sense cost de les instal·lacions de la
FECDAS per a la realització de bateigs de mar
- Cessió sense cost als clubs de material
complementari com ara maletins d’administració
d’oxigen; motxilla farmaciola; nines per als
cursos de Suport vital bàsic...
- Cessió sense cost de les instal·lacions de la FECDAS per a la celebració
de reunions i assemblees de clubs i conferències i xerrades organitzades pels
clubs
- Potenciació de la visibilitat de les activitats dels clubs al lloc web de la
FECDAS
- Visibilitat i promoció dels clubs i els departaments en l’estand de la
FECDAS en el Saló de la Immersió
- Servei d´orientació mèdica vinculat a la pràctica de les activitats
subaquàtiques a través de l’adreça de correu electrònic medicina@fecdas.cat
- Servei de control de la comptabilitat a
través del FECDASgestió
- Servei de tramitació en línia de
llicències, duplicats, carnets i comandes
de material pedagògic i marxandatge.
- Servei d’informació i divulgació en
relació a les novetats de tipus
administratiu, fiscal, comptable... que afecten els clubs federats.
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- Servei d´assessorament per a la creació i l’organització d´activitats als clubs
relacionades amb el Medi ambient, la Biologia Marina i el Busseig sostenible a
través de l’adreça info@fecdas.cat.

Formació
- Accés a una formació continuada per part d’instructors i instructores
federats
- Conferències de formació técnica per
part de l’Escola Catalana de Busseig amb
Escafandre Autònom (ECBAE)
- Conferències de divulgació vinculades a
la Biologia Marina.
- Accés a sessions de reciclatge en tècniques de Reanimació càrdio-pulmonar
(RCP) i Primers auxilis
- Formació técnica en Apnea
- Conferències sobre l’estudi i les tècniques de la investigació arqueològica
- Organització de cursos d’instructors/es a domicili
- Formació als clubs per a jutges d’Apnea; àrbitres de Natació amb aletes i
comissaris de Pesca submarina.
- Curs en línia per a la formació de Jurats de Fotografia subaquàtica

Activitats
- Organització de Jornades de Busseig en Igualtat per part
de la FECDAS en col·laboració amb els clubs.
- Organització de Jornades de Busseig adaptat
- Subvenció als clubs per la realització de neteges de fons
marins que formin part del calendari oficial de la FECDAS
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Pràctica esportiva
- Servei d’ensenyament i pràctica d’hoquei subaquàtic -hoquei@fecdas.cat :
demostracions prèvia demanda per part de clubs federats; introducció a
l’esport prèvia demanda a les instal·lacions del club Intrèpids Seitons del
Barcelonès i difusió de l’activitat en fires i jornades.
- Sessions obertes per a l’ensenyament i la pràctica del rugbi subaquàtic rugbi@fecdas.cat
- Organització, suport i difusió de competicions esportives d’àmbit nacional,
estatal i internacional.
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