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CONCURSO INFANTIL DE ENTROIDO 2020 
 
DATA: domingo, 23 de febreiro. 
HORA: 17:30 h. 
LUGAR: Pazo dos Deportes. 

BASES:  

1ª) Poderán concursar todos os menores de 16 anos que se inscriban no SM de Cultura 
(Centro Cívico Cultural de Arteixo, paseo fluvial s/n) ata ás 14.00 h do día 14 de 
febreiro do ano que andamos, podendo ampliarse este prazo ata o mesmo día do 
concurso se así o determina a Organización. 

2ª) Establécense as seguintes categorías e premios: 

 COMPARSAS GRUPOS INDIVIDUAIS 

 (de 6 ou máis integrantes) (de 2 a 5 integrantes)  

1º Premio 120,00 € 80,00 € 50,00 € 

2º Premio 100,00 € 70,00 € 40,00 € 

3º Premio 90,00 € 60,00 € 30,00 € 

3ª) Nos colectivos só estará permitida a subida ao escenario dos menores de 16 anos. 

4ª) A inscrición deberá realizarse nunha única modalidade. Non se admitirá a participación 
en distintas modalidades co mesmo disfrace. 

5ª) O tempo máximo de permanencia no escenario será de 5 minutos para aquelas 
agrupacións que presenten coreografías, sketches, coplas, etc. 

6ª) O xurado estará presidido pola concelleira de cultura ou a persoa en quen delegue, e 
constituído por 2 membros de recoñecida solvencia e 1 secretario/a, con voz e sen 
voto, que levantará acta. 

7ª) Os criterios de valoración serán a orixinalidade da idea, os materiais de elaboración do 
vestiario, a construción artesanal xunto coa súa complexidade e acabados, así como a 
graza para o seu porte e as coreografías que presenten, que serán puntuados do 
seguinte xeito: 0 puntos: carece; 1 punto: malo; 2 puntos: regular e 3 puntos: bo. A 
suma total de cada criterio e da totalidade dos membros do xurado establecerá a orde 
dos premios. No caso de empate decidirá a presidencia do xurado. 

8ª) Os premios entregaranse rematado o pase dos participantes polo escenario. Para o 
seu pagamento é indispensable asinar a Declaración Responsable da  inscrición. 

9ª)  O ditame do xurado será inapelable, quen resolverá calquera circunstancia non 
prevista nestas bases. O xurado poderá declarar deserto calquera dos premios e 
destinar o seu importe a outra modalidade en calidade de accésit. 

10ª) As bases e as solicitudes poderán recollerse no Centro Cívico Cultural de Arteixo. 
A inscrición no concurso levará implícita a aceptación das presentes bases. 
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FOLLA DE INSCRICIÓN NO CONCURSO INFANTIL DE ENTROIDO 2020 
 

D./Dna. _______________________________________________________________ 
tfno.: ____________________e-mail________________________________________ 
enderezo______________________________________________________________ 
inscribe a________________________________________con idade______________ 
no Concurso Infantil que organiza o Concello de Arteixo o domingo, día 23 de febreiro, na 
seguinte modalidade (sinalar onde proceda): 
 

 INDIVIDUAL 
 

- DENOMINACIÓN DO DISFRAZ:_______________________________________ 

 GRUPO 
 

- DENOMINACIÓN DO GRUPO:_________________________________________ 
- Nº DE INTEGRANTES:_______________________________________________ 

 COMPARSA 
 

- DENOMINACIÓN DA COMPARSA______________________________________ 
- Nº DE INTEGRANTES:_______________________________________________ 

 
Ademais, fai constar que achegará (sinalar o que corresponda): 

 MÚSICA GRAVADA 

 SI  NON 

 CD  PEN DRIVE 

 DURACIÓN (en minutos)  

 OUTRO/S ELEMENTO/S SALIENTABLES (relacionar a 
continuación__________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
De conformidade co disposto nas bases do Concurso Infantil do Entroido 2020 en Arteixo 
DECLARO, baixo a miña responsabilidade, que o asinante e/ou a asociación que 
representa, os seus administradores e representantes, reúnen todos os requisitos 
previstos nas Bases reguladoras e non se atopan incursos en ningunha das prohibicións 
para obter a condición de beneficiario do premio establecidas no artigo 13 da Lei 38/2003, 
de 17 de novembro, xeral de subvencións. Así mesmo, declaro que o asinante e/ou a 
asociación que representa, os seus administradores e representantes, atópanse ao 
corrente do cumprimento das obrigas tributarias, coa Seguridade Social e co Concello de 
Arteixo. 
 

Arteixo,           de                             de 2020 
 

(sinatura) 
Nome, apelidos, DNI do asinante e selo da entidade (se procede) 
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OBSERVACIÓNS XERAIS PARA TODAS AS MODALIDADES 

 

1ª) A Concellaría de Cultura resérvase o dereito de alterar ou modificar, se fose 
necesario, o desenvolvemento, lugar, data e hora dos actos. 
 
2ª) O incumprimento das bases leva implícito a retirada dos premios que puideran 
corresponder. 
 
3ª) Se as condicións meteorolóxicas fosen adversas para o desenvolvemento do desfile, o 
Concello adoptará as mellores medidas para a seguridade dos participantes, incluso a 
suspensión da totalidade ou parte do evento. 
 
4ª)  A convocatoria exporase nos taboleiros de anuncios e na páxina web municipal, sen 
prexuízo doutros medios de difusión previstos na lexislación vixente. 
 
5ª) Os participantes nos concursos autorizan ao Concello de Arteixo a tomar e publicar 
fotografías e vídeos nos que puidera aparecer a súa imaxe, co fin de difundir as 
actividades de Entroido. 
 
6ª) As subvencións e premios que se concedan con cargo á presente convocatoria, 
atópanse suxeitas ao establecido nesta convocatoria, así como na Lei 38/2003, de 17 de 
novembro, xeral de subvencións e na Ordenanza xeral de subvencións do Concello de 
Arteixo, que terán o carácter de Bases reguladoras. 

 

 


