
Federación de EspeleoloxíaGalega
XORNADAS DE LIMPEZA DA SIMA DO PICO SACRO

Concello de Boqueixón

SÁBADO 5 DE XUÑO 2021 
DOMINGO 6 DE XUÑO 2021

Concello de Boqueixón



Campamento galegoPrograma da actividade 

Datas e lugar de realización: 5-6 de xuño 2021 - Boqueixón, A 

Coruña

 Data límite de inscripción no Campamento: 1 de xuño de 2021
Pernocta: Albergue Reina Lupa, Boqueixón. Hasta completar 
aforo por orden de inscripción. Unha vez agotadas as prazas 
no Albergue a pernocta será no pavillón Municipal de 
Lestedo.

NOTA:

Atendendo as medidas de protección previstas, as actividades 
desenvolveranse en varios grupos de traballo que realizarán 
relevos entre eles. 

Sábado 5 de xuño

09:00 Recepción no Albergue Reina Lupa. 
10:00 Realizada a recepción de deportistas e organización de 

grupos de traballo traslado á Sima e comezo dos 
traballos.

        14:00 Tente en pé ofrecido polo 
Concello de Boqueixón

15:00 Regreso ao traballo
19:00 Fin da xornada. 
20:00 Charla da Xeoloxía do Pico Sacro. 
21:30 Cea ofrecida polo Concello de Boqueixón.

Domingo

       09:00 Almorzo ofrecido polo Concello de Boqueixón,
       10:00 Traslado á Sima para finalizar os traballos
       14:00 Fin do campamento

Presentación e Regulamento 

Este ano 2021 no que nos toca vivir como tod@s sabredes está 
declarado o ano Intenacional das Covas co lema “Explorar, 
Comprender e Protexer” ofrecemos esta actividade de limpeza da 
Sima do Monte do Pico Sacro. Lugar onde “nace Galicia”. 

Para poder participar na actividade é imprescindible estar en 
posesión da licenza do ano en curso expedida pola FGE ou 
calquera outra licenza análoga de espeleoloxía recoñecida por esta 
(as das federacións integradas na CEC). Os menores de idade 
precisan de permiso paterno (que custodiará o clube) e acudirán 
tutelados por un adulto.

Na inscrición o interesado facilitará os seus datos: nome, 
apelidos, NIF, clube, idade, teléfono e correo electrónico, así 
como a clausula de Protección de Datos cuberta e firmada. 

Atendendo o PROTOCOLO FISICOVID-DXTGALEGO POLO QUE 
SE ESTABLECEN AS MEDIDAS PARA FACER FRONTE Á CRISE 
SANITARIA OCASIONADA POLA COVID-19 NO ÁMBITO DO 
DEPORTE FEDERADO DE GALICIA (ver documento en http://
www.espeleoloxia.org) os participantes presentarán debidamente 
cuberto a correspondente DECLARACIÓN RESPONSABLE 
PARTICIPANTE NA ACTIVIDADE (DEPORTISTA e STAFF). 

Todos os participantes asumen a obriga de cumplir as normas de 
protección establecidas en materia sanitaria, tanto no uso das 
instalacións de uso común como no desenvolvemento das 
actividades. Entre outras lémbrase que o uso de máscara é 
obrigatorio. 

A organización non se responsabiliza de posibles accidentes. 

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

A organización poderá cambiar os horarios e actividades en función 
do desenrolo do campamento.
Non esquezas: Realizar un traballo en equipo, fundamento da 
exploración espeleolóxica. 



Campamento galegoLocalización 

O Campamento base está no Albergue Reina Lupa de Boqueixón.

Material necesario 

Material para facer actividade espeleoloxica: Lubas, botas de auga 
(preferiblemente), roupa de protección, casco, arnés e frontal.

Material para a pernocta: Saco de durmir e esterilla. A pernocta 
realizarase no repartido entre o Albergue Reina Lupa e o Pavillón 
Municipal de Lestedo. Os deportistas serán repartidos primeiro no 
Albergue ate cubrir aforo por orde de inscripción e os seguintes no 
pavillón.

Manutención: A cargo da organización.

Inscricións 
A través do correo: actividades@espeleoloxia.org  
A inscripción da actividade é GRATUITA e os participantes s—ó 
deben costear o traslado ao Lugar de Realización. Lembrade 

(RESOLUCIÓN do 12 de xuño de 2020 e do 17 de xullo de 2020, da Secretaría 
Xeral Técnica da Consellería de Sanidade): https://coronavirus.sergas.gal/
Contidos/Normativa-autonomica-?idioma=es 
● Non se permite compartir material deportivo.  
● As botellas de auga son individuais. 
● Sen máscara mantede distanciamento de seguridade 
● Respeta a sinalización de seguridade nos espazos comúns. 
● Os deportistas non podrán compartir alimentos, bebidas ou similares. 
● Antes de entrar ás zonas comúns deberán limparse as mans empregando o 

hidroxel virucida. 


