
 

                                       
 

XXI ANDADA A SANTO ANDRÉ DE TEIXIDO SÁBADO 1  DE OUTUBRO 2022 
 

 

INSCRICIÓNS 
 

 
 

o HABERÁ DÚAS MANEIRAS DE SE INCRIBIR, ESTANDO REPARTIDAS AO 50% AS PRAZAS ENTRE: 
 

▪ Casa da Cultura os dias 19, 20, 21 e 22 en horario de 10 ás 13 horas. AS PRAZAS SON 
LIMITADAS, polo que poderanse acabar antes do último dia. Cada persoa soamente poderá recoller 
un máximo de 3 inscricións que terán que estar debidamente cumprimentadas e asinadas. O 
pagamento realizarase na conta do Concello de Valdoviño a través do impreso asignado. 
  

▪ Vía ON LINE os dias 19, 20, 21 e até as 12 horas da noite do dia 22  a través da Web do Concello 
www.concellodevaldovino.com. Cumprindo todos os requisitos esixidos. AS PRAZAS SON 
LIMITADAS, polo que poderase pechar o enderezo electrónico antes do dia 22. 

 
Cumprimentaranse os datos requeridos e  unha vez realizado o pagamento na Conta do Concello, 
terase que enviar obrigatoriamente unha copia ao enderezo electrónico que se lle indique ao 
inscrito. 

 

• Se as inscricións non están correctamente realizadas ou non se envia o xustificante de 
pagamento nas datas e horarios estabelecidos a persoa  non se considerará inscrita. 

• O dia 23 farase analizarase todo o proceso de inscricións e tirarase da lista de espera 
se fose preciso, podéndose formalizar esas inscricións os dias 26 e 27. 

 
o O prezo da inscrición será de 15 EUROS. Non se devolverá o importe unha vez formalizada a 

inscrición. As inscricións están personalizadas polo que a  persoa que se dese de baixa non poderá 
transferir a súa inscrición a outra. 

 
o Os menores de idade poderán asistir a partir dos 14 anos e deberán seren autorizados polo nai/pai ou 

titor-a, tendo que participar acompañados dun adulto. Se o menor abandonase a marcha, o adulto 
responsábel tería que facerse cargo del. 

 

 XERAL 
 

• SAÍDA: desde o aparcadoiro en fronte á casa “Joselito”  o día sábado 1 de outubro ás 8 da mañá. 
 

• PUNTOS DE AVITUALLAMENTO no Camiño. 
 

• XANTAR ao chegarmos na zona habilitada do Santuario. 
O Concello de Valdoviño  NON FACILITARÁ ALIMENTACIÓN ESPECÍFICA para persoas con calquera tipo 
de alerxia ou intolerancia alimentaria. 

 

• REPORTAXE FOTOGRÁFICA: as fotografías que fosen tiradas por parte do persoal responsábel da 
Organización  serán publicadas  nos medios de difusión e na Web municipal. 

• WEB CONCELLO: www.concellodevaldovino.com 

• TELÉFONOS:  
 

o 981487666 (Información) e 645305229 (Durante a camiñada). 
 

• ABANDONOS: as persoas que decidan abandonar a camiñada ou se atopen con algún imprevisto, deberán 
pórse en contacto con alguén da Organización. 
 

• REGRESO: ás 18:30 horas, en autobús até Valdoviño. As persoas que non regresen nos 
autobuses habilitados terán que avisar a algún responsábel da súa marcha. 

 

http://www.concellodevaldovino.com/

