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BASES PARA O ENTROIDO DE VERÁN 2018 DE OURENSE

O vindeiro día 15 de setembro terá lugar a celebración do ENTROIDO DE VERÁN na cidade de Ourense,
para o que a Concellaría de Cultura convoca o concurso de disfraces de acordo coas seguintes

BASES

1.- A participación implica a aceptación destas bases e está aberta a asociacións, colectivos ou persoas
físicas, etc. As cuestións de dúbida, interpretación ou imprevistos que xurdan na aplicación destas bases
serán resoltas pola Concellería de Cultura.

2.- Establécese un percorrido que será obrigatorio para optar aos premios establecidos nestas bases. A
saída terá lugar ás 21:30h da Praza Maior, percorrendo a rúa Lamas Carbajal, praza de Santa Eufemia, rúa
da Paz, praza do Ferro, rúa dos Fornos, para rematar na praza do Correxidor. A entrega de premios será
nesta mesma praza.

3.- Na elección das persoas gañadoras, que serán valoradas por un xurado formado por un representante
da Concellería de Cultura, un representante dos hostaleiros Praza do Correxidor e persoeiros do mundo da
cultura,  do deseño, da imaxe ou da comunicación, terase en conta a orixinalidade, a chispa diante do
público, o vestiario, a maquillaxe, a caracterización e a creatividade. Este xurado poderá declarar deserto
algún dos premios recollidos nestas bases.

4.-  Para  este  concurso  establécense  os  seguintes  premios  (aos  cales,  por  conta  do/a  beneficiario/a,
deberáselles aplicar  o  desconto correspondente que marca a Lei).  É  imprescindible  facilitar  a  ficha de
terceiros no prazo dos 10 días hábiles seguintes á notificación do premio. De non ser así, entenderase que
o/a agraciado/a renuncia ao premio:

Individuais: Primeiro 200€, Segundo 150€, Terceiro 100€ e cinco accésits de 50€
Parellas: Primeiro 200€, Segundo 150€ e Terceiro 100€
Grupos (máis de 4 persoas): Primeiro 350€, Segundo 250€ e Terceiro 150€
Especial á mellor foto colgada no Facebook “Entroido de verán en Ourense”: 75€

5.- A inscrición realizarase na Concellaría de Cultura, sita na rúa da Canle 2 (Auditorio Municipal) en horario
de atención ao público (09:00 a 14:00 horas), ou no mail cultura@ourense.es. Os non inscritos non poderán
optar aos premios indicados nestas bases.

6.- O prazo de inscrición remata o día 11 de setembro ás 13:00 horas. A relación de inscritos será publicada
ao longo do día 12 na páxina web da Concellería (www.ourensecultura.com).

7.- A participación nestes concursos leva implícita
a)  A aceptación das presentes bases.
b)  A asistencia ao acto de entrega de premios 

8.-  As  persoas  participantes  autorizan  o  tratamento  de  datos  persoais  e  a  súa  inclusión  nun  ficheiro
xestionado polo Concello de Ourense coa finalidade de estatística. E poderán exercitar en todo momento os
dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición recoñecidos na Lei Orgánica 15/1999 mediante
correo electrónico a cultura@ourense.es ou por correo ordinario á Concellería de Cultura (rúa da Canle 2,
CP 32004 Ourense).

Ourense, 23 de xullo de 2018
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