FICHA PROPOSTA DE ACTIVIDADE
NOME DA ACTIVIDADE:

31 kms pola costa Ártabra (non organizada - quedada)

(Tiñamos “os 50kms” como ao ano pasado, pero reducímolo)
Como so podemos facer para federad@s ou 10 non federad@s segun a actual normativa da Xunta,
imos facer do seguinte xeito:

•
•
•
•
•

O Club so vai poñer un BUS, para o que queira facer a ruta.
Se quedará as 9.00h no local da AVV de San Xurxo. Alí quedaran os coches
O bus virá ata A Malata dende onde se saíra.
A saída e o percorrido o fará cada participante como queira.
Non haberá nin escoba, nin avituallamentos, nin nada por parte da
organización.
• A responsabilidade do Club, este ano, so consiste en:
O BUS DE SAN XURXO A FERROL.
• O resto xa non se considera actividade organizada, senón unha proposta para
que cada un camiñe como e por onde queira
• Todo o mundo e conscente das reponsabilidades legais de cumprimento das
normativas COVID (separación e mascarillas)

DIA:
12 de Xuño 2021 LUGAR DE SAIDA: Local A.VV Veciños S. Xurxo e traslado a
Malata
HORA DE SAIDA: 9.00Hs. Xurxo, 9.30 A Malata
queira

HORA DE CHEGADA: cada un cando

LIMITE VIAXEIROS NO BUS: 50
ITINERARIO: A seguir a sinalización amarela e malva, ollo fai 2 anos que non se repasa¡¡¡

DIFICULTADE: Media
aprox

ESFORZO: Alto

DISTANCIA: 31 kms

OBSERVACIONS: E unha actividade non organizada, so çe unha proposta de camiñar

É imprescindible inscribirse, para o bus.
Esta actividade se desenvolve como deporte da natureza e montaña, sendo consciente dos riscos que implica o facer actividade ó aire
libre e en sitios agrestes.
A inscrición e so para o uso do bus, non te cobertura de risco, calquera que se inscriba o fai tendo en conta o súa seguridade e
cobertura da mesma
A actividade non ten Guía profesional, é desenrolada en réxime de igualdade entre todos os participantes, o Club de Montaña, tan so
propón un itinerario.
Calquera que se inscriba na actividade o fai tendo en conta o súa seguridade e cobertura

