
FICHA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADE 
DÍAS: 3, 4 e 5 de marzo 2023 

RAQUETADA?? EN BABIA 2023 
DIFICULTADE: MOI ALTA- ESFORZO: MOI ALTO 

Poderán participar aqueles que saiban desenvolverse en 
montaña invernal de xeito autónomo, e que dispoñan do 
material adecuado. En principio Soci@s /federad@s. 

Non é un curso de iniciación de como camiñar en neve. 

É imprescindíbel ter participado xa 
nunha actividade de montaña con neve 

Dada a dificultade da actividade, quen organice terá  
capacidade de seleccionar aqueles participantes que amosen ter 
técnica e sexan fiables neste tipo de actividades de alta 
montaña. 

** A NIVEL ORGANIZATIVO: terán prioridade aqueles que 
se inscriban organizados en grupos /coches. 

 

Pode facer calquera tipo de clima, sobre todo frío (baixo cero e vento). 

A ruta é unha proposta única, que cada un debe desenrolar, pero ningún 
participante debe desviarse da ruta que se está a levar polo colectivo. 

AUTOSUFICIENCIA Os participantes serán autosuficentes, non é unha ruta 
guiada. Deben levar o seu material de montaña invernal e facerlle fronte ás 
diversas dificultades que podan xurdir. 
En caso de neve dura, aqueles que non dominen as técnicas específicas  d o uso 
do material pertinente, non poderán seguir. 

SEGURO Esta actividade desenvólvese como deporte de natureza e montaña, 
sendo consciente dos riscos que implica o facer actividade ao aire libre e en 
sitios agrestes. Cada un é conscente do seu tipo de seguro de accidente 
individual. 



No caso de quedar prazas libres, quen organice poderá incorporar. 
participantes que estime convintes, tendo en conta o carácter da actividade. 

CONDICIÓNS DA SAÍDA 
PARTICIPANTES: 14 (raquetas) 

HORA DE SAÍDA: venres. Cada coche cando poda  

.ESTANCIA: repartiránse gastos (aprox 50€/día), coches á marxe. 

ALMORZO E CEA: Casona en San Emiliano  

COMIDA: corre a cargo de cada un. 

SÁBADO: saída ás 9:00h (non adoita haber pan) Desprazamento 
para facer unha circular ou posible travesía. 

 .DOMINGO: decidiráse no sitio. 

CONDICIóNS DE ALOXAMENTO 
A idea e quedarse no Hostal de San Emiliano 
.A comida dos 2 días, lévase. 

OLLO: A DISTRIBUCCIÓN DAS PRAZAS  
CONTRATADAS DO ALOXAMENTO FARASE  
dende a organización da actividade, seguindo os criterios que estime 
convinte, para un mellor acougue. 

Quen non quera depender deste criterio, o especificará á hora de inscribirse, 
correndo ese tema pola súa conta. 

CONDICIÓNS de DESPRAZAMENTO: en coches 
particulares (con cadeas), que se tentarán coordinar na medida da 
voluntariedade. 

COCHE COMPARTIDO Aqueles que se inscriban de xeito individual, 
o club so se compromete a poñer en contacto os que queiran compartir 
viaxe,  sendo criterio da cada propietario a quen levar. 

 

BAIXA DA ACTIVIDADE: Aquel que se inscriba e se dea de baixa sen que 
se poda cubrir a súa praza, está obrigado a abonar os gastos do aloxamento. 


