Concello de Cuntis
CONCURSO DE MEGA-ADORNOS DE NADAL
BASES
Primeiro. – OBXECTO
O Concello de Cuntis convoca o primeira edición do CONCURSO DE MEGA –
ADORNOS DE NADAL elaborados con materiais reciclados.
O obxectivo deste concurso é fomentar a celebración do Nadal dunha forma
responsable e respectuosa co medio ambiente. As persoas participantes elaborarán,
con materiais reciclados, adornos de Nadal que se colocarán polas rúas e prazas do
municipio. Trátase de darlle unha nova vida a obxectos usados, para tomar conciencia
sobre a cantidade de residuos que se xeran e a conseguinte problemática
medioambiental que isto supón. Ao mesmo tempo, preténdese crear un ambiente
festivo para a época do Nadal e involucrar nisto á poboación.
Segundo. - PARTICIPANTES
Poderán participar no concurso calquera persoa ou grupo. A participación dos/as
menores está suxeita á autorización dun/unha representante legal.
Haberá dúas modalidades: Individual (unha soa persoa) e Grupal (dúas persoas ou
máis).
Terceiro. - REQUISITOS, PRAZOS E INSCRICIÓNS
Requisitos de participación











As persoas participantes deberán realizar un mega adorno con motivos de
Nadal.
O adorno deberá ter unhas dimensións mínimas de 1,20m de alto ou de ancho.
Deberá estar realizado obrigatoriamente con materiais reciclados, sendo de
toda liberdade o deseño, a técnica e o estilo utilizados.
Poderase utilizar calquera material residual (botellas de plástico, cds vellos,
latas, tetrabriks, tubos, madeira...) susceptible de ser transformado.
O adorno poderá levar incluído complementos que favorezan o seu acabado
como lazos, pintura...
Poderán incorporarlle luces ao adorno se o creen conveniente (O Concello non
se fai responsable da instalación das mesmas).
As características do adorno deberán ser válidas para estar ao aire libre de
forma que permanezan inalteradas durante o período de exposición.
A organización do concurso distribuirá os adornos polas distintas prazas ou
rúas de Cuntis, seguindo a orde que xa previamente estará establecida. Esta
irase completando por número de inscrición.
As persoas participantes encargaranse da súa retirada no prazo dunha semana
a partir do día 6 de xaneiro de 2022, baixo penalización de non recibir o accésit
de participación ou premio correspondente.
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Inscricións e prazos
Entrega de solicitudes: as solicitudes (ANEXO I), debidamente cumprimentadas,
presentaranse por rexistro no Concello (en horario de 9:00 h. a 13:30 h.) ou a través
da Sede Electrónica (https://concellodecuntis.sedelectronica.gal).
A data límite de entrega será o 15 de decembro de 2021 (inclusive).
Entrega do adorno: o adorno terá que estar rematado antes do día 20 de decembro
de 2021. Antes desa data, as persoas concursantes poñeranse en contacto coa
organización (986533600 – 687497591) para facer a entrega.
Cuarto. - PREMIOS


CATEGORÍA INDIVIDUAL
1º PREMIO: 150€
2º PREMIO: 100€
3º PREMIO: 50€



CATEGORÍA GRUPAL
1º PREMIO: 250€
2º PREMIO: 150€
3º PREMIO: 100€

Accésit: Haberá accésit de 20€ para as 10 primeiras inscricións que non reciban
premio.
Entregaranse vales por cada unha destas cantidades, os cales deberán ser utilizados
para a adquisición de produtos ou servizos, nun mínimo de 2 establecementos do
concello de Cuntis, calquera que sexa a súa actividade económica. Queda excluída a
compra de calquera produto que sexa considerado nocivo para a saúde.
A data límite para utilizar os vales é ata o 30 de xaneiro de 2022 (incluído). As
persoas premiadas non poderán utilizar estes vales nun establecemento da súa
propiedade, de ser o caso.
No reverso do vale, os establecementos elixidos polas persoas gañadoras terán que
indicar o importe da compra e o seu selo. A data límite para a entrega do vale cuberto
na OMIX é ata o 30 de xaneiro de 2022. Este ha de estar debidamente cuberto e
acompañado do tícket ou factura de compra no que deben constar ben especificados
os seguintes datos do establecemento: nome, CIF, importe e data da compra.
Posteriormente á entrega dos vales o Concello procederá a realizar unha
transferencia ás persoas gañadoras cos importes dos premios.
Quinto.- XURADO
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O fallo do xurado será inapelable e terá lugar a partir do 6 de xaneiro de 2022.
O xurado darase a coñecer coa antelación suficiente na páxina web do Concello
(www.concellodecuntis.org). Este poderá considerar deserto o concurso de non existir
un de mínimo participantes.
Sexo. - CRITERIOS DE VALORACIÓN
-

Orixinalidade: ata 3 puntos.
Uso de materiais reciclados: ata 10 puntos.
Estética: ata 3 puntos.
Montaxe e complexidade: ata 3 puntos.
Iluminación: ata 2 puntos.

Os tres adornos que acaden a maior puntuación en cada categoría, serán os
gañadores.
As solicitudes e as presentes bases poderán descargarse na páxina web do
Concello, recollerse no Centro Sociocultural e Xuvenil José Raído “Patelas”
(Rúa
Xohán
Xesús
González,
nº
10),
solicitalas
ao
correo
(omix@concellodecuntis.) ou no número 687497591, en horario de atención ao
público de luns a venres de 9:00 h. a 14:00 h. .
A participación no concurso suporá o cumprimento e aceptación das presentes
bases.
O Concello de Cuntis resérvase o dereito a realizar os cambios oportunos que
poida considerar necesarios para o correcto funcionamento do concurso.

