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ANEXO II
Solicitudes para visitas espeleolóxicas sen guía
SRA. ALCALDESA / PRESIDENTA DO EXCMO. CONCELLO DE MONDOÑEDO
D. /Dna.
N.º Carné federación / Tipo licenza

DNI

Clube

Poboación e Provincia

Como responsable da visita espeleolóxica á Cova do Rei Cintolo que se pretende levar a cabo o
día.....................do mes de......................do ano.........
a partir das.............................horas e ata as..............................horas, solicito a chave da mesma para proceder á
citada visita.
A relación de participantes que van a integrar o grupo, (incluíndo na relación ao responsable), todos con licenza
federativa, son os que seguen:
Nome

Tipo Licenza

DNI

1

3
4
5
6
7
8
9
10
ALV= Alevín; INF= Infantil; XUV= Xuvenil; MAI =Maiores / Adultos
Todas as persoas antes indicadas dispoñen da licenza federativa válida para a práctica da Espeleoloxía,
proporcionada pola Federación............................de Espeleoloxía, así como o correspondente seguro deportivo
con vixencia na data de realización que cubre todos os riscos de accidentes, rescate, asistencia, evacuación e
responsabilidade civil para todos os membros que participan nesta actividade.
En..................a.........de..........................de 20.....

Asinado:...............................
Teléfono: …………………..
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As persoas autorizadas
comprométense expresamente a:
Cumprir todas as normas establecidas na normativa vixente polo Concello de Mondoñedo, ou aquelas que se
establezan particularmente para o desenrolo das actividades obxecto da presente solicitude.
Respectar o medio soterrado e o seu entorno.
Dar todo tipo de facilidades ás autoridades competentes, para que se verifique o desenrolo da actividade e do
cumprimento das normas xerais ou específicas das correspondentes autorizacións.
Comunicar ás autoridades competentes todas aquelas situacións ou circunstancias que podan afectar á
conservación das cavidades e o seu entorno.
Non obter beneficio económico directo ou indirecto, nin ter obtido ningunha contía económica privada ou
colectivamente derivada da visita á cavidade.
Procuraranse que as horas de entrada e/ou saída dos grupos non coincidan cos grupos organizados polo
concello para visitas á Galería Central (12:00, 17:00 e 18:30 horas) é á zona do río da Cova (11:00h e 16:45h).
Así mesmo a visita á Galería Central (parte máis alta da cova) está restrinxida por esa mesma causa e nas
mesmas horas. As visitas a esta zona por parte do Concello veñen ocupando un espazo aproximado dúas horas,
a partires diso queda a zona tamén aberta a grupos de espeleoloxía.
As visitas á parte baixa da cova teñen preferencia sobre as espeleolóxicas e deben cederlle o paso aos grupos do
concello en caso de coincidir no mesmo espazo.
A chave recollerase na Policía Local de Mondoñedo (Casa do Concello) ou no lugar que se designe a tal evento, o
mesmo día da actividade e o/a asinante comprométese á súa devolución nos termos establecidos na normativa
en vigor ou na resolución da Xunta de Goberno Local.

Soamente se empregar iluminación eléctrica, non se deixarán restos de ningún tipo na cova, non fumará na
mesma e non sacará da cova ningún tipo de resto asociado á mesma. Hai obriga de retirar os refugallos que se
podan atopar durante a visita ou que se xeren durante a mesma.
Os grupos de deportistas non serán superiores a 10 persoas. Permítense un máximo de 2 grupos á vez no
interior da cavidade, salvo as excepcións contempladas na norma presente.
Retirarase todo tipo de lixo que se atope no interior da cavidade.

En....................a ..........de.................de 20.......

Asinado.:..........................................
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ANEXO III
Declaración xurada de estar ao día dos seguros para a actividade deportiva.

Eu, D/Dna.

.

Con DNI

. Responsable do grupo que vai entrar na cova

o día/mes/ano

de a

horas.

En base á modificación da Lei 3/2012, de 2 de abril, do Deporte de Galicia que entrou en vigor o día 1 de
xaneiro de 2016,

DECLARO BAIXO XURAMENTO que o evento deportivo do que son responsable e solicitante, axústase á norma
establecida na modificación do apartado 4º artigo 22 da citada Lei do deporte de Galicia, estando a actividade ao
día dos preceptivos seguros que se indican na mesma para eventos deportivos, para todos os participantes na
mesma.

En

a,

de

de 202_.
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