
VOLTA A TAMBO 2015
E CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

A “VOLTA A TAMBO 2015 e CONCURSO DE FOTOGRAFÍA”, que organizan a Asociación de 
Pescadores Chirleu e o Club de Mar de Aguete, terá lugar o 16 de Maio e nela  poderán participar  
barcos tradicionais, de época e clásicos, ben sexan de vela ou motor.

PROGRAMA

 Xoves 14 de maio ao meiodía, data limite de inscrición.

 Sábado 16 de Maio:

- 15:30 Reunión de patróns no Club de Mar de Aguete coa entrega das bolsas coas últimas 
instrucións e presentes dos patrocinadores.

- 16:00 Largada "a ferro" dende ás inmediacións do porto de Aguete

-  Recorrido  en  navegación  libre,  baixo  a  estrita  e  única  responsabilidade  persoal  do 
armador/patrón  de  cada  embarcación,  arredor  da  Illa  de  Tambo,  obtendo  no  percurso 
fotografías das embarcacións  (tamén no porto) para presentalas ao concurso. Máximo tres 
imaxes por persoa. Enviaranse por correo electrónico a aguete@rcmaguete.com indicando 
título e nome do autor (este non se proporcionará ao Xurado se non ata despois do fallo).

- 18:30 Peche de recepción de imaxes e reunión do Xurado do Concurso fotográfico.

- Inicio do pincho na terraza e/ou salón do Club de Mar, onde iranse pasando en pantalla as 
imaxes recibidas. Os tickets para o pincho retiraranse previamente na Conserxería do Club, 
ao prezo de 5 €

- 19:30 Comunicación do fallo do xurado e entrega de premios aos gañadores. Entregarase 
un primeiro premio e dous accésits.

- 20:00 fin do acto.

Ao  fin  de  potenciar  a  participación  de  tripulacións  de  fora  da  Ría,  a  Asociación  de 
Pescadores Chirleu pon a súa caseta  no Porto de Aguete para acoller nun espazo protexido da 
intemperie ás tripulacións que o requiran para pasar as noites do venres e do sábado. Cada quen 
deberá traer a súa colchoneta e saco. O aforo é moi limitado, polo que asignarase sitio en función da 
dispoñibilidade.

Para almozar no sábado poderase facer uso do restaurante ou cafetería do Club, que dispón 
dun Menú do Día axeitado.



VOLTA A TAMBO 2015
E CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

FOLLA DE INSCRIPCIÓN

Nome da embarcación: ___________________________________________________________

Tipoloxía: _____________________________________________________________________

Nome completo do armador/patrón:_________________________________________________

Teléfono de contacto: _______________________ E-correo: ____________________________

Número de tripulantes: _________________ Acompañantes por terra. _____________________

Precisa de lugar para durmir na Caseta da Asociación Chirleu? ___________________________

En caso afirmativo ¿Cantas persoas? __________________________ 

NOTA: As prazas para durmir na caseta asignaranse por rigoroso orden de inscrición, ata o aforo.

Enviar por correo electrónico ou fax antes do xoves 14 de maio ao mediodía á:

Secretaría RCM Aguete

Tel: 986702373    Fax: 986702708

E-correo: aguete@rcmaguete.com


