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GALEGA DE
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PRESENTACIÓN

Nunha contorna pouco coñecida, agás as pozas que máis dunha vez
refrescaron as suores de verán, preparamos esta actividade en dúas
vertentes confluentes. Dous nacentes que abrindo caminos distintos
chegan ó mesmo punto. O Cortellas e o Cerves, que comparten o último
tramo para lie da-las súas augas ó gran Miño.

Dous Descensos, sen dificultade técnica engadida, dos que tódolos
participantes poden gozar segundo o nivel de cada quen, obxectivo, ó
fin, desexado pola organización do campamento.

Data: 16 - 17 de xuño de 2001.

Localidade: Melón (Cúrense).

Acampada: Instalacións anexas ó colexio público de Melón.

PROGRAMA

SÁBADO 16:

De 15,00 - 16,00 h.: Recepción participantes e entrega de
documentación.

De 16,30 - 19,30 h.: Descenso nun dos canóns.

De 20,30 - 21,00 h.: Recepción do Concello os participantes e visita
as ruinas do Mosteiro de Melón.

As 22,00 h.: Cea e Festa.

DOMINGO 17:

De 10,00 a 16,00 h.: Descenso nun dos canóns.

As 17,00h.: Clausura do campamento.



REGULAMENTO

O XII Campamento Galego de Descenso de Canóns celebrarase no
Concello de Melón (Ourense) os días 16 e 17 de xuño do 2001.

Poden asistir ó Campamento tódolos espeleólogos que posúan a
licencia de espeleoloxía do ano en curso. Os menores de idade
necesitan permiso paterno e deberán asistir baixo a tutela dun adulto.

Os descensos estarán equipados pola organización.

Os participantes levarán manutención e material de acampada.

A Organización non se responsabiliza de calquera posible accidente
e declina toda responsabilidade. Calquera dúbida será resolta pola
Organización.

Os casos non previstos ou reclamacións serán resoltos pola
Organización.

INSCRICIONS

GES MONTANEIROS CELTAS

Marqués de Valladares, 15 B

Teléfono: 986438505

Fax: 986438505

E-mail: m_celtas@yahoo.com

36201 - VIGO

Ultimo día inscripción:

14 de xuño de 2001.
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