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1.- PRAZOS PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES E DAS FOTOGRAFÍAS
Dende o día 10 de febreiro ata o día 15 de febreiro ás 15.00h os interesados
poderán enviar as fotografías ou vídeos ao perfil de facebook habilitado ó efecto
O día 16 de febreiro ás 20:00 h subiráse un vídeo editado con tódalas fotografías e
vídeos participantes ao facebook do concurso.
O día 17 de febreiro as 20:00 h comunicaranse a través do facebook do concurso
os gañadores do Entroido Virtual 2021

2.- ESTABLÉCENSE AS SEGUINTES CATEGORÍAS:

A.-FAMILIAS ou UNIDADES CONVIVENTES

Aquelas familias ou unidades conviventes e pertencentes ó Concello de A Estrada,
que desexen participar neste concurso, deberán publicar a súa fotografía ou video
disfrazados, no perfil de facebook que se habilitará para dito concurso especificando o
nome do disfraz que se atribúen, asimesmo deberán enviar cuberto o modelo de
instancia de participación normalizado do concello de A Estrada ó enderezo de mail
que se habilitará para tal fin, a partires da publicación destas bases e ata o 15 de
febreiro ás 15.00h, momento no que rematará o prazo e non se aceptarán máis
participantes.
4. PREMIOS
Primeiro premio: 300 euros
Segundo premio: 200 euros
Terceiro premio: 100 euros
Cuarto premio:

50 euros

5.-XURADO
O xurado estará formado por : D. Juan Pedro Pérez; Dª Sally Torres;D.Gonzalo
Louzao e Dª Lucia Seoane
Valorarase elaboración e orixinalidade do disfraz e da presentación.
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3. INSCRIPCIÓN CONCURSO

6.- ENTREGA DE PREMIOS
Dende o Concello poñeranse en contacto cos premiados, para que un representante
de cada familia gañadora acuda a recoller o premio

As presentes bases publicaranse na web municipal www.aestrada.gal, na app do
Concello e nas súas redes sociais.
O extracto da convocatoria desta subvención publicarase na Base de Datos Nacional
de Subvencións (BDNS). Posteriormente, a BDNS dará traslado do extracto desta ao
Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra para a súa publicación.
FOLLA DE INSCRICIÓN
D/ Dª ……………………………………………………………………………………………….. con DNI ………………..………………
E domicilio en ………………………………………………………………………………………………. Teléfono ……………………
Nome do disfraz que publican no facebook……………………………………………………………………………………..
SOLICITA:
A súa inscrición no concurso ENTROIDO VIRTUAL DO CONCELLO DE A ESTRADA e autoriza ao Concello
de A Estrada a publicar nas redes sociais as fotografías e vídeos remitidos.
A Estrada, a …….. de febreiro de 2021

Documento asinado dixitalmente ao marxe
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Asdo:

