
 
 

FORMULARIO DE INSCRICIÓN 17 

ROTEIROS MEDIOAMBIENTAIS GUIADOS: coñece o teu Concello e arredores.  
 
 

NOME E APELIDOS: 

DNI: DATA DE NACEMENTO: IDADE 
 

ENDEREZO: 
 

CP TELÉFONO: 

  

Acompañantes (menores)                                 SI         (cubrir os seus datos no apartado de autorización)     NON      

Estás  empadroado/a neste Concello?            Si       non      

Roteiros nos que te anotas: 

 DOMINGO  29 DE XANEIRO 29 DE XANEIRO 29 DE XANEIRO 29 DE XANEIRO ----    Roteiro 1 : "Con sabor salgado"Roteiro 1 : "Con sabor salgado"Roteiro 1 : "Con sabor salgado"Roteiro 1 : "Con sabor salgado" 
 DOMINGO    19 DE FEBREIRO 19 DE FEBREIRO 19 DE FEBREIRO 19 DE FEBREIRO     Roteiro 2 : "FervenzRoteiro 2 : "FervenzRoteiro 2 : "FervenzRoteiro 2 : "Fervenza do Inferno"a do Inferno"a do Inferno"a do Inferno" 
 DOMINGO    26 DE MARZO 26 DE MARZO 26 DE MARZO 26 DE MARZO ----    Roteiro 3 : "Outra ollada á Peneda"Roteiro 3 : "Outra ollada á Peneda"Roteiro 3 : "Outra ollada á Peneda"Roteiro 3 : "Outra ollada á Peneda" 

 
Se padeces ou padecedes algunha enfermidade, alerxia ou intolerancia, que consideres debemos ter en conta, especifica  
 
cal________________________________________________________________________________________________________________ 
 

DECLARACIÓN: 
 
Eu____________________________________________________________________  con nº DNI________________________________ 
 
DECLARO que fun informado das condicións da actividade e que libremente participo nesta actividade de SENDERISMO 
organizada pola Concellería de Educación coñecendo as condicións previas da actividade.  
 

 Que ME ACOMPAÑAN ao meu cargo os seguintes menores sendo responsable destas persoas durante toda a actividade: 
 Que AUTORIZO ÓS/ÁS SEGUINTES MENORES DE 18 ANOS a participar nesta actividade: 

 
1. Nome e apelidos __________________________________________________________ Idade _______ Parentesco __________________ 
2. Nome e apelidos __________________________________________________________ Idade _______ Parentesco __________________ 
3. Nome e apelidos __________________________________________________________ Idade _______ Parentesco __________________ 
4. Nome e apelidos __________________________________________________________ Idade _______ Parentesco __________________ 

 
E, Si       non     autorizo ao Concello de Soutomaior a usar as fotos e imaxes realizadas durante esta actividade para os actos 
de carácter exclusivamente institucional. 

Asdo.:______________________________________________________ 
                          (nome e apelido, con sinatura) 
 
 
 

Soutomaior, ________ de ________________ de 2017 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COPIA PARA O/A INTERESADO/A 

FORMULARIO DE INSCRICIÓN 17 
ROTEIROS MEDIOAMBIENTAIS GUIADOS: coñece o teu Concello e arredores.  

 
 

A CONCELLERÍA DE EDUCACION 
Selo 

INFORMACIÓN XERAL: 
Breve descrición: ver parte de atrás da ficha 

DestinatariosDestinatariosDestinatariosDestinatarios: público xeral     Duración:Duración:Duración:Duración: 3 h/roteiro     Hora: Hora: Hora: Hora: 10:30 - 13:30         
 DOMINGO  29 DE XANEIRO 29 DE XANEIRO 29 DE XANEIRO 29 DE XANEIRO ----    Roteiro 1 : "Con sabor salgado"Roteiro 1 : "Con sabor salgado"Roteiro 1 : "Con sabor salgado"Roteiro 1 : "Con sabor salgado" 
 DOMINGO    19 DE FEBREIRO 19 DE FEBREIRO 19 DE FEBREIRO 19 DE FEBREIRO     Roteiro 2 : "Fervenza do Inferno"Roteiro 2 : "Fervenza do Inferno"Roteiro 2 : "Fervenza do Inferno"Roteiro 2 : "Fervenza do Inferno" 
 DOMINGO    26 DE MARZO 26 DE MARZO 26 DE MARZO 26 DE MARZO ----    Roteiro 3 : "Outra ollada á Peneda"Roteiro 3 : "Outra ollada á Peneda"Roteiro 3 : "Outra ollada á Peneda"Roteiro 3 : "Outra ollada á Peneda" 

As prazas cubriranse por orde de inscrición. A actividade realizarase  si hai un mínimo de persoas inscritas. Número de prazas 20. Teñen preferencia as 
persoas empadroadas no Concello. 

Nº ____________ (en reserva   si    non  ) DATA _______________________ 

Nº ____________ (en reserva   si    non  ) 



 
 

 
INFORMACIÓN XERAL 

Roteiros medioambientais GUIADOS: coñece o teu Concello e arredores. 

Concellería de Educación (Soutomaior) 

    
Obxectivos:Obxectivos:Obxectivos:Obxectivos: coñecer os valores medioambientais do noso Concello da man dunha guía. Promover o 
senderismo como medio para estar en forma e aprender un pouco máis sobre a natureza e patrimonio 
que nos rodea. Educar  en valores de respeto e coidado á natureza. 
 

29 DE XANEIRO 29 DE XANEIRO 29 DE XANEIRO 29 DE XANEIRO ----    Roteiro 1 : "Con sabor salgado"Roteiro 1 : "Con sabor salgado"Roteiro 1 : "Con sabor salgado"Roteiro 1 : "Con sabor salgado"    

Breve descriciónBreve descriciónBreve descriciónBreve descrición: 5.5 kms. Dificultade media; desnivel moderado. Neste roteiro achegaremos máis ao mar 
do que o viñamos facendo nos anteriores porque no Concello temos variedade de ecosistemas. sobre os 
que aprender e coñecer os seres vivos asociados a el,  
FerramentasFerramentasFerramentasFerramentas: por deterrnimar     Hora:Hora:Hora:Hora: 10:30 - 13:30     Inicio:Inicio:Inicio:Inicio:  Multiusos de Arcade 
 

19 DE FEBREIRO 19 DE FEBREIRO 19 DE FEBREIRO 19 DE FEBREIRO     RoteiroRoteiroRoteiroRoteiro    2 2 2 2 : "Fervenza do Inferno": "Fervenza do Inferno": "Fervenza do Inferno": "Fervenza do Inferno"    

Breve descrición:Breve descrición:Breve descrición:Breve descrición: 7.5 kms. Dificultade media; desnivel suave. En todo momento está presente o noso 
impoñente río Verdugo. Falaremos das especies alóctonas e tamén teremos  ocasión de gozar zonas de 
carballeira. E como colofón, chegaremos a unha fervenza.En diferentes puntos do camiño teremos 
"caches" agochados, por iso recomendamos descargarse a App no móbil. 
Ferramentas:Ferramentas:Ferramentas:Ferramentas: Xeocaching         Hora:Hora:Hora:Hora: 10:30 - 13:30        Inicio:Inicio:Inicio:Inicio: Ponte Medieval (Enlace:  
https://goo.gl/maps/XzMvhGUJeHu– 
 
26 DE MARZO 26 DE MARZO 26 DE MARZO 26 DE MARZO ----    RRRRoteirooteirooteirooteiro    3 : "Outra ollada á Peneda"3 : "Outra ollada á Peneda"3 : "Outra ollada á Peneda"3 : "Outra ollada á Peneda"    

Breve descrición:Breve descrición:Breve descrición:Breve descrición: 5.1 kms. Dificultade media; desnivel medio. Subiremos á Peneda e a algún outro monte 
próximo Ten desnivel pero a distancia non é moita. É apta para todos os públicos. Coñeceremos detalles 
históricos e naturais da Peneda e gozaremos dunhas vistas privilexiadas . 
Ferramentas:Ferramentas:Ferramentas:Ferramentas: códigos QR e mapas para poder averigüar o noso camiño. 
Hora:Hora:Hora:Hora: 10:30 - 13:30    InicioInicioInicioInicio: onde se bifurcan o camiño do Castro e a estrada que sube á Peneda 
(Enlace https://goo.gl/maps/Enm1JpVXA952–. O lugar ten capacidade para 5 ou 6 coches, pero hai mais 
aparcamento nos arredores. Aínda así se recomenda compartir coche. 
    
InscriciónsInscriciónsInscriciónsInscricións    previa nos roteirosprevia nos roteirosprevia nos roteirosprevia nos roteiros:::: ata 5 días  antes de cada roteiro na OMIX  - Multiusos (Arcade– ou ata 
cubrir prazas. Máis información no teléfono 986 700 822Máis información no teléfono 986 700 822Máis información no teléfono 986 700 822Máis información no teléfono 986 700 822 
 

IMPORTANTE:IMPORTANTE:IMPORTANTE:IMPORTANTE: Recordamos que os/as guías son titulados/as e a actividade realizarase baixo unha póliza 
de R. Civil e accidentes derivados da organización do evento pero non dos accidentes provocados por 
outros motivos. Si se produce algún cambio na organización comunicarémolo o antes posible a cada 
participante. 
Material necesario:Material necesario:Material necesario:Material necesario:    

- Calzado de monte/montaña. Moi recomendable con protección á auga. 
- Roupa axeitada ao día: chuvasqueiro, pantalón de auga, paraugas,... (se chove–; 

pantalón de monte, polar, camiseta térmica (se fai frío–. 
- Unha pequena mochila con auga (1/2 l– + Froita (ou bocadillo– 
- Móbil con batería e aplicación instalada de xeocaching ou de códigos QR 

 


