CONCELLO DE OUTEIRO DE REI

BASES DE CONCURSO DE ENTROIDO DE OUTEIRO
DE REI 2019
CONCURSO

DE

COMPARSAS

OU

GRUPOS,

PARELLAS,

INDIVIDUAL E INFANTIL.
PRIMERA: O Concello de Outeiro de Rei convoca o tradicional concurso de
disfraces cas seguintes categorías: comparsa ou grupos, parella, individual e
infantil que se celebrará con motivo do Entroido 2019 o domingo día 3 de marzo a
partir das 17:00 horas.
O desfile terá lugar na praza da vila baixo carpa cuberta.
As bases estarán dispoñibles no Centro Cultural e na páxina wep do concello.
SEGUNDA:
A participación queda aberta a tódalas asociacións, barrios, colexios e persoas que
o desexen.
A inscrición dos participantes farase na Casa da Cultura do 20 de febreiro ao 1 de
marzo en horario de 10:00 a 14:30 horas ou ben o mesmo día de 17:00 a 18:00
horas, aportando o nome do disfrace, nome, apelidos e D.N.I.
Os menores de idade aportaran os datos da persoa que os representa .
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BASES:

DECRETO

TERCEIRA:As modalidades nas que poderán participar son:
Comparsa ou grupo: Consideraranse comparsa ou grupo aquelas nas que
participen un mínimo de 3 persoas, e teñan a temática do seu disfrace relacionada.
Parellas: participantes que pola súa condición requiran participar xuntos e teñan a
sua temática do seu disfrace relacionada.
Individual adulto : Participantes maiores de catorce anos
Infantil: participantes ata os 14 anos inclusive.
CUARTA: A cualificación dos participantes será determinada polo xurado do
concurso que estará formado por un presidente (a concelleira de cultura ou persoa
na que delegue) e dous vogais do concello actuando como secretario o vogal que
sexa nomeado pola concelleira.
QUINTA: Cada membro do Xurado cualificará de 1 a 5 cada comparsa ou grupo,
parella, individual e infantil, tendo en conta o deseño dos traxes, a imaxinación , a
orixinalidade e a simpatía dos participantes.
No suposto de empate á puntuación da concelleira considerarase como dobre.
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JOSÉ PARDO LOMBAO (1 para 2)
ALCALDE
Data de Sinatura: 12/02/2019
HASH: 05748ec0fbabb65f21f8e77911acbc35

DECRETO DE ALCALDÍA

SEXTA: Concederanse os seguintes premios:
A)COMPARSAS OU GRUPOS
1º PREMIO 400€
2º PREMIO 300€
3º PREMIO 200€
B) PARELLAS
1º PREMIO 200€
2º PREMIO120€
C)INDIVIDUAL

1ºPREMIO 150€
2ºPREMIO 100€

leven ningún dos tres premios de comparsas, para poder acceder a este premio o 90%
dos compoñentes debe ser do municipio.
Os premios poderán ser considerados desertos polo xurado do concurso , ou
inclusive outorgar ata tres premios especiais por un importe de 90€, 50€ e 30€ se
o xurado o considera necesario.
SEPTIMA: A entrega de premios terá lugar o mesmo día da celebración do
concurso unha vez feita a avaliación polo xurado, mediante a lectura da acta
correspondente.
OITAVA: A participación no concurso supón a aceptación de todas e cada unha
das presentes bases.
Outeiro de Rei, a 12 de febreiro de 2019
O Alcalde

Fdo: Jose Pardo Lombao

DECRETO

Premio especial para comparsas de Outeiro de Rei de 150€ sempre e cando non
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D)INFANTIL
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1ºPREMIO 150€
2ºPREMIO 100€

