
IV ANDAINA 
CONCELLO DE MAZARICOS

Día: Sábado, 1 de xuño
Hora de presentación: 09.45h
Saída: Casa do Concello para logo ir a Figueira
Tipo de roteiro: liñal
Dificultade: media-alta
Distancia: 13km
Chegada e recollida de buses: Casa do Concello

Subida ao Monte da Ruña

O Concello de Mazaricos está inzado dunha
natureza abrumadora que enche todos os seus 
recunchos. Desde a Ruña a ou o camiñante 
poderá contemplar a comarca con toda a súa 
esencia, co val de Dumbría e Mazaricos e ao 
outro lado, Fisterra



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.

ldeoloxía 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 benefi-
cioso, iniciarse no sendeirismo, así como mellorar as relacións sociais e o coñecemento de 
espazos naturais e culturais da nosa contorna.

Sobre o material necesario
1. É recomendable levar o seguinte material individual:
a. Unha mochila con comida (petisco, froita, chocolate, froitos secos,... )
b. Bebida: mínimo medio litro de auga
c. Roupa axeitada para realizar a actividade e adecuada ás condicións meteorolóxi-
cas
d. Botas de montaña ou calzado axeitado e en bo estado para a práctica do sendei-
rismo
e. Crema solar e lentes de sol, viseira, gorro, chapeu ou pano para protexer a cabeza 
(para días de sol)
f. Medicación persoal que o participante precise habitualmente
g. Móbil con batería cargada para poñerse en contacto coa organización no caso de 
que suceda calquera incidente
h. Bastóns de sedeirismo

Sobre os participantes
2. Poden participar menores de idade nadas no 2012 ou antes. Neste caso o pai, nai 
ou titar/a legal deberá asinar unha autorización. O menor debe ir  acompañado  en  todo 

momento dun adulto que se responsabilice del.
3. O participante ten a abriga 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.
4. Durante a actividade respectaranse en todo momento as indicacións da organiza-
ción en materia de seguridade e desenvolvemento do itinierario.
5. Os participantes nas andainas non podarán 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.
6. É recomendable realizar a andaina en compañía (parellas ou grupos). Evitada cami-
ñar en solitario.
7. Evitarase collar 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.
8. Non se admitirá o acceso ao autobús ás persoas que non aparezan na listaxe de 
inscritos da actividade.

Sobre a organización
7. A Programación de Andainas Coñece a Costa da Marte pode sufrir modificacións 
antes ou durante a celebración da actividade debido a diversos factores (meteoroloxía, 
cambios de condicións ambientais, problemas físicos dos participantes,...)
8. Cada concello será o responsable da organización da súa andaina.
9. O concello organizador sinalizará o percorrido e haberá persoal de Protección Civil 
e Policía Local (se fose necesario) para !arelas de control da actividade.
1O. 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.
11. Todos os participantes inscritos nunha andaina estarán cubertos por unha póliza de 
accidentes, así como por un seguro de responsabilidade civil.
12. Cada concello porá a disposición dos participantes un autobús para os despra-
zamentos aos puntos de saída e para a voila, sempre e cando haxa un número mínimo de 15 
inscritos.
13. 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
14. As inscricións son gratuitas
15. O período de inscrición para cada unha das andainas estará aberto dende o sába-
do previo á data de celebración da andaina, ata o xoves previo ás 13 horas. Unha vez pecha-
das as inscricións o concello organizador enviará a listaxe de inscritos á compaf’iía onde ten 
contratada a póliza de accidentes e non se admitirán máis inscricións.
16. Considéranse participantes das andainas as persoas que aparecen na listaxe de 
inscritas. As persoas que non aparezan en dita listaxe non estarán cubertas pala póliza de 
accidentes e non formarán parte da andaina.

Subida ao Monte da Ruña


