
1. Non se admitirá o acceso ao autobús ás persoas que non aparezan na listaxe de 
inscritos da actividade.

Sobre a organización
2. A Programación de Andainas Coñece a Costa da Morte pode sufrir modificacións 

antes ou durante a celebración da actividade debido a diversos factores 
(meteoroloxía, cambios de condicións ambientais, problemas físicos dos 
participantes,...)

3. Cada concello será o responsable da organización da súa andaina.
4. O concello organizador sinalizará o percorrido e haberá persoal de Protección Civil 

e Policía Local (se fose necesario) para tarefas de control da actividade.
5. A andaina irá encabezada por unha persoa da organización que fará as labores de 

guía. Do mesmo xeito pechará a andaina outra persoa da organización. 
6. Todos os participantes inscritos nunha andaina estarán cubertos por unha póliza de

accidentes, así como por un seguro de responsabilidade civil.
7. Cada concello porá a disposición dos participantes un autobús para os 

desprazamentos aos puntos de saída e para a volta, sempre e cando haxa un 
número mínimo de 15 inscritos.

8. A organización resérvase o dereito de admisión para persoas que non cumpran a 
normativa establecida. Así mesmo poderá impedir a participación na actividade a 
aquelas persoas que por circunstancias particulares lles poida resultar perigosa ou 
lesiva.

Sobre as inscricións
9. As inscricións son gratuitas
10. O período de inscrición para cada unha das andainas estará aberto dende o 

sábado previo á data de celebración da andaina, ata o xoves previo ás 13 horas. 
Unha vez pechadas as inscricións o concello organizador enviará a listaxe de 
inscritos á compañía onde ten contratada a póliza de accidentes e non se admitirán
máis inscricións.

11. Considéranse participantes das andainas as persoas que aparecen no listado de 
inscritos. As persoas que non aparezan en dito listado non estarán cubertas pola 
póliza de accidentes e non formarán parte da andaina.



Datos da andaina

· DATA: 15 DE xuño DE 2019
· LUGAR DE SAÍDA: igrexa de moreira
· HORA DE PRESENTACIÓN NO LUGAR DE SAÍDA: 9:45 HORAS
· HORA DE SAÍDA: 10:00 HORAS
· ROTA LINEAL de 13 km. 
· O Tempo previsto para completar o percorrido é ao redor de 4 horas e media.
· Hora prevista de chegada ao Praia de nemiña: 14:00 horas
Buses
· O bus de muxía sairá as 9:15 da parada do peirao e deixará aos sendeiristas na
igrexa de Moreira. AO redor das 14:00 horas recolleraos en nemiña.
· O mesmo farán os buses do resto de concellos pero saíndo dos seus lugares de
orixe.
Descripción da ruta
Nesta ocasión realizaremos outra fermosa andaina costeira. Partiremos do pequeno lugar
de Moreira,  onde poderemos coñecer  a  particular  igrexa  de san martiño  de touriñán.
dende aí dirixirémonos ata o Cabo Touriñán, famoso por ser o punto máis occidental de
España. Logo de repoÑer forzas retomaremos o camiÑo cara á praia de Nemiña, lugar de
remate da ruta. Durante todo o percorrido poderemos gozar das fermosas panorámicas
que nos ofrece o camiño.

¡PÉRDETE CON NÓS!

    .   Igrexa de S Martiño de Touriñán                   Illote do castelo

        Praia de Nemiña           Pnorámica do Cabo Touriñán





COÑECE A COSTA DA MORTE 2019 - MUXÍA

TELÉFONOS EMERXENCIAS

Protección Civil: 981742301

Policía Local: 680409875

PROGRAMA DE ANDAINAS Coñece a Costa da Morte

Normas de participación
Estas normas son de obrigada lectura e cumprimento para todos os participantes. A 
persoa asume con responsabilidade ao inscribirse a aceptación destas normas.
A organización gárdase o dereito de non admitir a aquelas persoas que inscribíndose 
non acepten ou incumpran esta normativa, ou que provoquen calquera altercado que
poida incidir negativamente no desenvolvemento da actividade e na convivencia e 
integridade do resto dos participantes.

Ideoloxía e obxectivo da actividade
O programa de andainas Coñece a Costa da Morte está formado por un total de 9 
andainas que se celebran nos concellos de Camariñas, Cee, Corcubión, Dumbría, 
Fisterra, Mazaricos, Muxía, Ponteceso e Vimianzo cos obxectivos de realizar exercicio 
físico saudable e beneficioso, iniciarse no sendeirismo, así como mellorar as relacións 
sociais e o coñecemento de espazos naturais e culturais da nosa contorna.

Sobre o material necesario
12. É recomendable levar o seguinte material individual:

• Unha mochila con comida (petisco, froita, chocolate, froitos secos,…)
• Bebida: mínimo medio litro de auga
• Roupa axeitada para realizar a actividade e adecuada ás condicións 

meteorolóxicas
• Botas de montaña ou calzado axeitado e en bo estado para a práctica do 

sendeirismo 
• Crema solar e lentes de sol, viseira, gorro, chapeu ou pano para protexer a 

cabeza (para días de sol)
• Medicación persoal que o participante precise habitualmente
• Móbil con batería cargada para poñerse en contacto coa organización no caso 

de que suceda calquera incidente



• Bastóns de sedeirismo

Sobre os participantes
13. Poden participar menores de idade nados no 2012 ou antes. Neste caso o pai, nai 

ou titor/a legal deberá asinar unha autorización. O menor debe ir acompañado en 
todo momento dun adulto que se responsabilice del.

14. O participante ten a obriga de informar sobre o seu estado físico, e calquera 
enfermidade ou defecto físico que lle dificulte desenvolver a actividade de maneira 
normal: problemas de cadeira, xeonllos, así como enfermidades cardiovasculares 
ou doutro tipo débense comunicar no momento de realizar a inscrición. 

15. Durante a actividade respectaranse en todo momento as indicacións da 
organización en materia de seguridade e desenvolvemento do itinierario.

16. Os participantes nas andainas non poderán sobrepasar en ningún momento ao 
guía, nin camiñar por detrás da persoa que pecha a andaina. Os sendeiristas que 
non respecten este punto deixarán de ser considerados participantes da actividade.

17. É recomendable realizar a andaina en compañía (parellas ou grupos). Evitade 
camiñar en solitario.

18. Evitarase  coller  plantas,  xa  que  pode  tratarse  de  especies  protexidas,
autóctonas  ou  de  propiedade  privada.  Tampouco  se  deixarán  lixos  nin
residuos.  Será  responsabilidade  de  cada  participante  levalos  consigo  da
mesma maneira que os trouxo, ou depositalos nunha papeleira.


