
RUTAS EN GALEÓN 2016  POLAS PROXIMIDADES DA ILLA DE CORTEGADA, 

PERTENCENTE AO PARQUE NACIONAL DAS ILLAS ATLÁNTICAS

1.- O Concello de Vilagarcía ofrece  18 rutas en Galeón.  En cada saída poderán participar  9 

persoas.

2.- As persoas interesadas en participar na actividade deberán presentar solicitude normalizada, 

no rexistro municipal ou no  correo electrónico alcaldia@vilagarcia.es. O modelo de solicitude 

estará  dispoñible  na  páxina  web  do  Concello  e  nas  oficinas  municipais.  O  prazo  para  a 

presentación das solicitudes será do 14 ao 20 de xullo (neste última data ata ás 14.00 horas). 

As  solicitudes  presentadas  ou  recibidas  fóra  de  prazo  quedarán  excluídas.  As  persoas 

interesadas na actividade só poderán figurar nunha única solicitude, no caso de que o nome 

dunha  persoa  aparecese  en  máis  dunha  solicitude,  quedará  anulada  a/as  última/s  que  se 

presentasen.

3.- A solicitude posibilita a participación no sorteo e a inscrición, segundo proceda do resultado 

do primeiro, na actividade ou na lista de espera.

4.- Entregarase un resgardo por cada solicitude. Posteriormente asignarase a cada solicitude un 

número de orde para o sorteo, que se lle comunicará ao solicitante por correo electrónico ou ben 

por teléfono. No caso de que a solicitude carece de ambos datos quedará automaticamente 

excluída.

5.-  O sorteo realizarse  mediante  unha aplicación  informática  que  permitirá  obter  de  maneira 

aleatoria o número de corte. Realizarase o día 21 de xullo, ás 12.00 horas no Departamento da 

Alcaldía.
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6.- No caso de obter praza, avisaráselle por teléfono en horario de mañá un máximo de dúas 

veces para confirmar a asistencia á actividade. De non poder contactar pasarase ao seguinte da 

lista. Utilizarase o mesmo procedemento para avisar ás persoas da lista de espera.

7.- Os días de realización da actividade serán o 23  e 30 de xullo, 13 e 20 de agosto e 3,4,10 

e 11 de setembro  en distintos horarios. En caso de ter que suspenderse algunha saída polas 

condicións  meteorolóxicas  estudarase  a  posibilidade  de  realizalas  outro  fin  de  semana  de 

setembro.


