Federación Galega de Espeleoloxía
Material necesario

Os deportistas deberán desprazarse co seu equipo individual de progresión
horizontal e vertical, así como co material colectivo necesario para acceder ás
cavidades que desexen visitar durante o Campamento.

Localización
Casa do Concello de Abadín…… www.abadin.es
Albergue de Xabarín…………….. albergueabadin.com
Como chegar: A-8 (Autovía do Cantábrico) Saída 558 -> Abadín

Colaboran:

Organiza:

CONCELLO DE ABADÍN

Campamento galego
Regulamento

Lugares de interese

LII Campamento Galego de Espeleoloxía

Covas a visitar:
Abadín: Cova de Santos, Cova da Pena Paleira e Surgencia do Río Muras.
Mondoñedo: Cova do Rei Cintolo, Cova de Senar, Cova Capela, Furada dos
Caracois, Cova dos Lobos e Cova de Arcos.

O albergue conta con liteiras con colchón, só é preciso levar saco de durmir e
toalla. Podedes ver como é o albergue na súa páxina web.
As cavidades propostas teñen covas para todos os niveis técnicos. Para poder
participar no campamento é imprescindible estar en posesión da licenza do ano
en curso expedida pola FGE ou calquera outra licenza análoga de espeleoloxía
recoñecida por esta (ás das federacións integradas na CEC).
Os menores de idade precisan de permiso paterno (que custodiará o club) e
acudir tutelados por un adulto.
Na inscrición o interesado facilitará os seus datos: nome, apelidos, data de
nacemento, DNI / NIE, club o que pertence ou si é deportista individual, tipo de
licenza, teléfono e correo electrónico de contacto, datas de chegada e saída.
Estes datos sé serán utilizados para o rexistro de participación no campamento
e para a memoria final de participantes no mesmo, que remitiremos á FGE.
Terán preferencia de prazas no albergue os federados da FGE.
A organización non se responsabiliza de posibles accidentes.
Calquera outra situación ou dubida non prevista por este Regulamento será
resolta pola organización.

Programa de actividade
Sábado, 28 de setembro
09:00h. - Recepción dos participantes na Casa do Concello de Abadín
10:30h. - Inauguración oficial no Salón de Actos do Concello de Abadín
- Representantes da Xunta de Galicia (pendentes de determinar)
- Excmo. Sr. Alcalde de Abadín
11:30h. Saída ás cavidades da zoa
22:30h. Cea de participantes
Domingo, 29 de setembro
09:00h. Almorzo
10:00h. Saída as cavidades da zoa
19:00h. Clausura do Campamento
(*) O noso club guiará aos grupos -si así o desexan- para facilitarlles o
achegamento as cavidades da zoa e dará información sobre as mesmas.
COTAS DE INSCRICIÓN:

Non esquezas: Traballa en equipo, fundamento da exploración
espeleolóxica, e axuda a conservar o patrimonio soterrado galego.

PARTICIPANTES FEDERADOS FGE 20€
PARTICIPANTES FEDERADOS CEC 30€
ACOMPAÑANTES NON FEDERADOS 30€

DATA LIMITE DE INSCRICIÓN: 23 DE SETEMBRO

CLUB DE MONTAÑISMO LUCUS AUGUSTI
Telfs.: 607150041 e 644726172 (WhatsApp)
cm.lucus.augusti@gmail.com

Inclúe: Pasar a noite no albergue, cea de participantes e almorzo. Deberase
ingresar antes da data limite de inscrición na conta do Club:

OPENBANK: ES73-0073-0100-5405-0571-4077
Concepto: Nome + Apelidos + LII CG Espeleo

