NORMES VISITA COVA URBANA DE TARRAGONA
PER A ESPELEÒLEGS FEDERATS
1) La sol·licitud de la visita, cal fer-la amb un marge suficient d'antelació indicant les dates
preferents per a la visita mitjançant el formulari corresponent tramès a la FEDERACIÓ
CATALANA D'ESPELEOLOGIA. Un cop aquesta ho trameti, contactarem amb el club
sol·licitant per confirmar les dates o suggerir unes d’altres.

2) Els visitants, hauran de ser tots del mateix club i tindran la llicència de la FCE amb
assegurança vàlida per l’activitat. En cas d'estar federat en una altra federació esportiva
només s’admetrà la FEEC en la modalitat que cobreixi Espeleologia i Rescat. No s'admetrà
llicències temporals. Si en el grup hi ha menors, l'edat mínima és de 14 anys (complerts) i
tenir com a mínim la llicència BÀSICA A, a més de portar el formulari (que us
facilitarem)signat pels dos tutors juntament amb les fotocòpies de llurs DNI. Tanmateix, els
participants, a més de portar la llicència el dia de l'activitat, hauran de portar també el DNI
per si la propietat ho demana.
3) Els grups, seran d'un mínim de 5 i un màxim de 10 persones (incloent al responsable) per
cada cap de setmana i el responsable de la sortida, haurà de ser un Iniciador Esportiu o
equivalent. El guia voluntari de la SIET que els acompanyi, només tindrà la funció de mostrar
als visitants les diverses zones de la Cova i només intervindrà en altres aspectes de la visita
si es requerit pel responsable o en cas de necessitat i/o emergència.
4) La visita a la Cova, requereix, a més de casc amb il·luminació (a prova d'aigua), l'ús de
neoprè i calçat adient. Tots els visitants, han de ser autosuficients en tot el relatiu a
l'equipament. No es facilitarà cap neoprè ni casc. Tampoc es permetrà l'entrada a la Cova a
cap visitant que no vagi degudament equipat.

5) Com a mínim, 10 dies abans de la data de la visita el responsable del grup haurà d'enviar
per correu electrònic (visites.cova@siet.cat) una còpia de les llicències federatives de cada
participant.

6) L'entrada a la Cova Urbana, es a la 4ª planta d'un parking comunitari privat. Es per això,
que es imprescindible un comportament adequat per evitar molèsties als propietaris. No es
pot cridar, mullar gratuïtament el terra, trepitjar places d'aparcament, tocar els cotxes, etc.
etc. Cal que porteu bosses i/o sacs estancs per tal de no mullar les escales i els accessos de la
Cova a la sortida.
7) Les visites es realitzaran exclusivament en dissabtes i/o diumenges. L'horari de visita
començarà sobre les 9,30 del matí i acabarà com a màxim a les 15 h.

8) Els visitants que portin càmeres de foto o video, ulleres, audifons o qualsevol pròtesi en
general, així com d'altres efectes (rellotges, medalles, etc.) seran els únics responsables en
cas de pèrdua, robatori o deteriorament.

9) Per tal de cobrir les despeses de la comunitat del parking, es sol·licita la voluntat a cada
participant de 5€ .
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