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(mínimo 8 integrantes maiores de 16 anos) 

 
DATA: martes, 13 de febreiro 
CONCENTRACIÓN PARTICIPANTES: Avda. de Fisterra (16:45-17:15 h) 
SAÍDA: 17:30 h 

BASES  

 
1ª) Poderán tomar parte as persoas e/ou entidades que previamente entreguen a súa 

inscrición no SM de Cultura e Festas antes das 14:00 horas do día 02 de febreiro de 
2018 e se comprometan a asistir ao desfile e a realizar un pase no escenario. 

 
2ª) Entenderase por comparsa un mínimo de 8 persoas adultas con disfraces que teñan 

relación entre sí e que realicen unha breve escenificación, interpretación musical ou 
humorística no escenario. No caso de participar menores, estos non poden superar o 
50% do número total de integrantes da comparsa no escenario, sendo causa de 
descalificación. As comparsas que concursen polo premio á mellor copla deberán 
entregar a letra xunto coa folla de inscrición. 

 
3ª) Os premios, suxeitos as retencións oportunas do IRPF, serán os seguintes: 

- Primeiro:                     1150,00 € 
- Segundo:                       800,00 € 
- Terceiro:                       550,00 € 
- Premio á mellor copla: 300,00 € 
- Accésits                        100,00 € 

 
4ª) Existirán 10 accésits que serán outorgados a aquelas comparsas (nunha soa 

modalidade) que, segundo criterio do xurado, presenten unha coidada elaboración 
do vestiario e da escenificación ou presenten coplas acordes co espirito do Entroido 
e fagan unha correcta interpretación, sempre que non acadaran premio. 

 
5ª) O tempo máximo de permanencia no escenario será de 5 minutos para a escenificación 

e/ou interpretación. Non poderá utilizarse ningunha sustancia que poida ser inflamable 
ou perigosa. 
 

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

 
7ª) O xurado deliberará e emitirá o seu fallo ao finalizar o concurso, podende declarar 
deserto calquera dos premios. A súa resolución será inapelable. 
 
8ª) As bases e as solicitudes poderán recollerse no Centro Cívico Cultural de Arteixo a 
partir do día 22 de xaneiro, data oficial do comezo do prazo de inscrición. A 
participación neste concurso leva implícita a aceptación das presentes bases. 
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NOME DA COMPARSA:________________________________________________ 
 
LUGAR DE PROCEDENCIA:____________________________________________ 
 
REPRESENTANTE:____________________________DNI:____________________ 
 
ENDEREZO:__________________________________________________________ 
 
TELÉFONO:________________________________E-MAIL:__________________ 
 
ENTIDADE Á QUE REPRESENTA:______________________________________ 
 
NÚMERO DE PERSOAS:_______________________________________________ 
 
TÍTULO DAS COPLAS A INTERPRETAR (máximo 2): 
 
1º_____________________________________________________  Achégase letra 
2º_____________________________________________________  Achégase letra 
 

 
Arteixo,           de                             de 2018 

 
 
 
 
 

(sinatura representante) 
 
 
 

IMPORTANTE: Con esta inscrición deberá aportarse a correspondente “folla de 
designación de conta bancaria” cuberta e asinada polo representante e a entidade 
bancaria. En caso contrario non se admitirá a solicitude de participación no 
concurso. 

 
 
 
 
 

ESTA FOLLA CARECERÁ DE VALIDEZ SE NON SE CUBRE EN TÓDOLOS APARTADOS 


