XXIII Campeonto Gallego Doma Clásica con Ponis

ANEXO AO AVANCE DE PROGRAMA
INFORMACIÓN PARTICIPANTES XXIII CAMPEONATO GALEGO DOMA CLÁSICA
CON PONIS
CLUB HIPICO JUAN OLIVEIRA - LALIN
O Club Hípico Juan Oliveira comprácese de recibir a todas/os as/os participantes no XXIII
Campionato de Doma Clásica con Ponis de Galicia.
Co obxecto de dar o mellor servizo e organización, a continuación, detállanse todos os servizos,
horarios e outra información que poida resultar de interese para as/os participantes, adestradores
e acompañantes.
SERVIZOS
Servizo
Pista competición exterior – Area 60 x 20
Pista de quecemento – Area 36 x 15
Servizo cafetería
Servizo albergue (baixo reserva ata o 06/06/2022)
Servizo aparcadoiro

Dispoñible
Dispoñible*
Dispoñible
Dispoñible
Dispoñible

*consultar horarios

Servizo - Box
Aluguer box (3x3 m) baixo reserva ata o 06/06/2022
Servizo limpeza box
Paddock (200 m2)
Servizo - Provisións
Viruta
Palla
Herba seca
Silo (Haylage) alfalfa verde
Silo (Haylage) raygrass
Pulpa remolacha deshidratada

Prezo / Unidade
Subvencionado FHG
20 € / dia
10 € / día
Prezo / Unidade
8 € / Bala
4 €/carreta
4,5 € / Paca
20 € / 20 kg
18 € / 20 kg
3 € / 5kg
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HORARIOS:
Servizo
Acceso boxes
Secretaría
Servizo cafetería
Entrega de provisións
Acceso pistas (fóra de horario de competición)
Pista competición
Pista quecemento

Horario
8:00 – 21:00
9:00 – 14:00 / 16:00 – 20:00
8:00 – 20:30
9:00 – 11:00 / 18:00 – 20:00
Venres 18:00-20:00
Venres non accesible

NORMAS
Para que o campionato discorra da maneira máis ordenada posible e mellor para todos os
participantes, debemos ter en conta o seguinte:








Os cabalos non deben atarse en corredores, nin en calquera outro lugar das
instalacións que non estea habilitado para tal fin.
Os cabalos non poderán ocupar box en ningún caso se non o reservaron
previamente, sen autorización da Secretaria de Concurso.
Deberanse respectar os horarios de acceso a pistas e ao resto de instalacións.
O esterco e outros refugallos depositarase nas zonas destinadas para este fin.
Durante o adestramento é obrigatorio o uso de casco de seguridade para todos os
usuarios
Non se poderán aloxar no albergue usuarios que non fixeran e tiveran confirmada a
súa reserva previamente.
Os usuarios do albergue deberán:
o Facer un uso correcto e axeitado das instalacións, facéndose responsable de
calquera deterioro ou dano causado polo seu uso incorrecto ou neglixente.
o Traer toda a roupa de cama e material de aseo necesario para a súa
acomodación.
o Deixar limpo e recollida a súa habitación e aseo.
o Non está permitido o uso da cociña.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Todas/s as/os amazonas e xinetes aceptan as normas e condicións do concurso, incluídos
os posibles cambios realizados polo Comité Organizador, xa sexa en horarios como en orde
de probas segundo o número de participantes.
Todos os participantes teñen a obrigación de dispoñer de seguros de responsabilidade civil,
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accidentes e enfermidade, eximindo ao Comité Organizador das irregularidades que nos
devanditos seguros poidan presentar os participantes.
Os propietarios, amazonas ou xinetes de cabalos participantes serán responsables da súa
localización, comportamento, vixilancia, custodia e dos posibles danos a instalacións
animais e/ou persoas que puideran causar
O Comité Organizador do concurso non pode facerse responsable dos danos que puidesen
sufrir os animais, máis aló do deber básico e xeneral de garda do centro, así como dos que
puidesen sufrir entre si ou ocasionar e/ou recibir das persoas durante toda a súa estancia
no centro no que ten lugar o concurso.
O Comité Organizador non será responsable dos danos a vehículos, monturas, boxes, furtos
roubos ou perdas de obxectos que se puideran producir en toda a instalación deportiva,
incluído o albegue
LOCALIZACIÓN:
Finca Mouriscade (xunto ao Albergue
Vicente Agulló), Vilanova – Lalín
Recoméndase continuar pola PO-534
ata a Granxa Mouriscade
(segundo imaxe)

CONTACTOS:
Juanoliveiraclubhipico@gmail.com
https://es-es.facebook.com/juan.oliveira.5015/
Teléfono 646 549 316/ 639 654 629 / 604 061 318
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SERVIZOS HOSPEDAXE PROXIMOS:
Hotel Spa Norat Torre Do Deza 4* Superior
Hotel Restaurante Pontiñas 3 *
Hotel Villaneuva 2 *
Hotel Restaurante Palacio 2*
Pazo de Bendorio – Turismo rural
A taberna de vento - Hostal e albergue
Albergue Lalin Centro – Albergue
Área autocarabanas (https://www.areasac.es/lalin/pontevedra/lalin_6799_1_ap.html)
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PLANO INSTALACIÓNS

