Vabimo vas na božično potapljaško druženje, ki bo 19. 12. 2015 ob 11. uri pred potapljaškim
centrom Norik-sub v Piranu, kjer se bomo skupaj še zadnjič potopili v sezoni 2015.
Letos bomo za božični potop na rtu Madona že tradicionalno postavili podvodne jasli. Jasli so
umetniško delo izdelano posebej za to priložnost iz gline in drugih naravnih materialov na povsem
tradicionalen način. Jasli bodo na ogled do konca januarja 2016. Vsi obiskovalci se boste lahko
vpisali na spominsko ploščo, ki bo postavljena ob jaslih.
Na dan božičnega potopa bodo na piranski punti pod vodo ponovno razstavljene podvodne
fotografije avtorja Boruta Furlana. Vse fotografije bodo razstavljene v okolju, kjer so nastale!
Vabimo vas tudi, da na dan božičnega potopa obiščete nedavno potopljen kip Istrske
Madonne, ki je na piransko dno postavljen v poklon in slovo vsem, ki so ljubili morje in
v njem našli svoj večni mir.
Potop z ogledom jasli, razstave fotografij Boruta Furlana in kipa Istrska Madonna lahko
opravite kadarkoli tekom dneva. Za tiste, ki to želite, bo ob 12. uri organiziran
voden potop.
Dan bomo zaključili s priložnostnim druženjem, ki začne ob 14. uri v prostorih
potapljaškega centra.
Ob prihodu in prijavi boste vsi potapljači prejeli tudi listek za tradicionalno žrebanje
božičnih nagrad, katerega boste izpolnjenega oddali v temu namenjeno skrinjico.
Nagrajence bomo žrebali na dan božičnega potopa, 19. 12. 2015, ob 15. uri.
Seznam nagrad, kot tradicija nalaga, začenjamo s potapljaškim računalnikom
Suunto. Sledile bodo še številne druge. Seznam nagrad bo objavljen na
vidnem mestu na dan prireditve …
Cene:
Prijavnina 20,00 eur/osebo vključuje poleg sodelovanja v nagradni igri
tudi uporabo potapljaškega centra (ogrevana garderoba in kopalnica s
toplimi tuši), polnjenje jeklenk z zrakom in seveda okrepčilo.
Zaradi lažje organizacije vas prosimo za predhodno najavo na:
info@sub-net.si ali 041 746 153
Lepo vas pozdravljamo in se veselimo srečanja z vami
ob zaključku potapljaške sezone 2015.

Dogodek organiziramo:
Aquamania, MM sub Matej Mihalovski s.p., Norik sub d.o.o.,
Nemo Divers, Piran Divers, potapljaški center Atlantis,
potapljaški center Vidra in Sub-net d.o.o.

