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 DESCRICIÓN

Andaina de equipos onde se fai un percorrido a pé no cal os participantes, con 
apoio dun mapa, han de pasar nunha orde preestablecida un número de 
puntos/controis onde terán que atopar un sobre cunhas instruccións ou pistas 
que haberá que interpretar e tamén realizar ou resolver probas. 

 PARTICIPANTES

Aberta á toda a poboación e especialmente dirixida ao público infantil e 
xuvenil, cun claro carácter participativo, non competitivo.  
Os participantes dispoñeranse en equipos (mínimo 3 e máximo 8 persoas). 
Os equipos formados por nenos entre 4 e 13 anos deberán ir acompañados 
dun adulto. 

 PERCORRIDO

Percorrido circular, de 3 km aproximadamente, ao aire libre pola ruta de 
sendeirismo A Pastora-Umia. 
Saída e chegada: Monte da Pastora (Cambados). 

 DÍA

Día 16 de marzo de 2019  

 HORA/DURACIÓN

Hora de Saída ás 11:00 h.  Duración aproximada de toda actividade 3 horas: 
de 10:30 a 13:30 h 

 PREMIOS

Medallas ou diplomas de participación para todos os participantes.
Trofeos representativos de ouro, prata e bronce para os tres equipos mellores
clasificados.
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FOLLA DE INSCRICIÓN Data: __/03/2019 
Hora:

EQUIPO 
NÚMERO NOME/DORSAL/DISTINTIVO DO EQUIPO 

REPRESENTANTE DO EQUIPO (capitán/capitá) 
NOME APELIDOS

INTEGRANTES DO EQUIPO1 (incluído representante)  
DORSAL NOME APELIDOS DNI IDADE2 SINATURA3

1mínimo 3 e máximo 8 integrantes por equipo. 
2poderán participar os nenos a partir dos 4 anos acompañados no equipo cun adulto.  

3De acordo coa Lei 15/1999, do 13 de decembro, sobre a Protección de Datos de Carácter Persoal, 
a organización solicita autorización para que a súa imaxe poida aparecer en fotos ou vídeos desta 
actividade e a difundilos publicamente na web/redes sociais xestionadas pola organización só coa 
finalidade didáctica e non comercial.  

SI AUTORIZO que a imaxe dos integrantes do equipo arriba asinantes poida aparecer en materiais 
audiovisuais da organización para difusión deste evento. 

Asdo.:
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