
Federación de EspeleoloxíaGalega

 

XXIV Campamento XXIV Campamento 
Galego de DescensoGalego de Descenso

de Canónsde Canóns

Material necesario

Durmiremos en bungalows polo que non  e necesario traer a tenda.

Para facer os canóns será necesario neopreno, arnés e cordas.

_______________ Colabora _______________

11 – 12 de Maio

Concello de Oia
Camping O Muiño

Estrada Bayona – A 
Guarda, Km. 26

Localización

Os canóns están en O Rosal e Mougas, no sur de Pontevedra, e pasaremos a 
noite no Camping O Muiño, que se atopa no Concello de Oia, ctrra. Bayona – A 
Guarda, Km, 26



Campamento galegoRegulamento

XXIV Campamento Galego de Descenso
de Canóns

O 11 e 12 de Maio, no camping O Muiño, estrada Bayona - A Guarda, km, 26.

Data límite de inscripción no Campamento, ata o día 4 de mayo.

É imprescindible estar en posesión da Licenza Federativa de Espeleoloxia do 
ano en curso para poder participar no campamento. Os menores de idade 
precisan de permiso paterno (que custodiará o club) e acudir tutelados por un 
adulto.

Os participantes virán equipados co material espeleolóxico de progresión 
horizontal e vertical. Tanto individual como colectivo.

A organización non se responsabiliza de posibles accidentes

Calquera outra situación ou dubida non prevista por este Regulamento será 
resolta pola organización.

Non esquezas: Realizar un traballo en equipo, fundamento da exploración 
espeleolóxica.

Federación Galega de Espeleoloxía.
T. 886 118 269
espeleoloxia@gmail.com

Programa de actividade

Sábado 11:
10 - 12 h Recepción de participantes
12 - 21 h Xantar e actividade nos descensos
22  h             Cea de confraternidade e sorteo de material

Domingo 12:
 9 - 10 h            Almorzo
10 - 16 h Actividades nos descensos
16 h Clausura do XXIV Campamento Galego

 
 
A cea de confraternidade tera un custe de 12 euros e se realizara no restaurante 
do Cámping, Confirmade coa suficiente antelación para acomodarvos nos 
bungalows que son de 4, 5 e 6 prazas. 

O aloxamento corre por conta da organización.

Lugares de interese

•Rego da Cal na localidade Pontevedresa do Rosal

• Preto do mesmo atópanse os Muíños do Folón e Picón 
importante conxunto historico-etnográfico formado por 67 
muíños hidráulicos.

•Canon de Mougas  preto do lugar de pernocta no Concello de Oia

• Mosteiro de Oia que data do ano 1137
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