
CONCELLERÍA DE CULTURA

Rúa da Canle 2

32004 OURENSE

BASES DO XXII CONCURSO DE BELÉNS PÚBLICOS
NADAL 2017 

A Concellería de Cultura do Excmo. Concello de Ourense  convoca o XXI Concurso de Beléns Públicos, de
acordo coas seguintes bases: 

1. MODALIDADES 

A. Entidades: Poderán participar todas las asociacións sen ánimo de lucro e establecementos comerciais
debidamente acreditados. No caso de que o establecemento comercial figure a nome dun particular, deberá
de facelo constar na solicitude. 

B. Familiares: Nesta modalidade poderán participar os Beléns instalados nos domicilios particulares. 

C. Escolares: para aqueles confeccionados por alumnado de ensino non universitario. O premio, no seu
caso, aboaráselle ao centro de ensino.

Quedan excluídos os Beléns viventes e aqueles que teñan as figuras a unha escala superior a 1:1/4

Cada entidade participante presentará só un traballo. 

Todos os participantes deberán estar radicados no municipio de Ourense. 

2. PREMIOS

O xurado reservarase  o dereito  de deixar  desertos aqueles premios  que considere oportunos por  non
reuniren as condicións mínimas de calidade na súa confección e a súa decisión será inapelable 

1. Para a modalidade de Entidades:
 1º premio: 400 €
 2º premio: 300 € 

2. Para a modalidade de Familiares: 
1º premio: 300 € 
2º premio: 200 €  

3. Para a modalidade de Escolares: 
1º premio: 300 € 
2º premio: 200 € 

4. Premio á orixinalidade:
Premio especial de 300 € á creatividade e singularidade nos materiais e no deseño xeral da montaxe do
Belén, de entre todos os Beléns presentados a concurso en todas as categorías, podendo acumularse a
calquera outro premio.
 
3. PARTICIPANTES 

A. Inscricións: As entidades, establecementos comerciais, familias e centros de ensino interesados
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en participar no concurso deberán formalizar as súas inscricións desde o día seguinte á publicación das
bases na web do Concello ate o 14 de decembro, no Rexistro Xeral do Concello de Ourense, segundo o
modelo de instancia que se achega como anexo I. 

B. Exclusións: Quedarán excluídos do concurso, aqueles Beléns que non estean finalizados na súa
totalidade na visita do xurado 

4. EXPOSICIÓN DAS OBRAS: Os beléns estarán á vista e/ou abertos ao público en escaparates, vitrinas,
mostradores, recunchos, etc.

En lugares de máis difícil acceso como en centros de ensino, residencias ou casas particulares, a apertura
ao público será como mínimo de dúas horas ao día, dentro do horario comercial, e terán que estar ben
sinalizados cun cartel no exterior do edificio.

5. XURADO: A decisión do xurado será inapelable e estará formado por cinco persoas, dous representantes
do Concello  de  Ourense,  dous  representantes  da  Asociación de  Belenistas  e  un  representante  dunha
asociación designada polo Concello.

Valoraranse os materiais empregados e os efectos de luz, auga e outras creacións, tendo en conta o seu
valor artístico, histórico e relixioso. Primaranse os beléns que sexan de nova elaboración sobre os fixos nun
espazo, ou aos que simplemente se lle engadan escenas, elementos decorativos ou se redistribúan os
elementos utilizados en anos anteriores.

O xurado visitará  os beléns os días 20 e 21 de decembro para a súa cualificación e facendo pública a
decisión o 22 de decembro nos medios de comunicación locais  e  na web www.ourensecultura.com. A
entrega de premios será antes do 14 de xaneiro de 2018.

6. ACEPTACIÓN DAS BASES: Os participantes, polo feito de concursar, aceptan todos os puntos contidos
nestas bases.

Ourense, 13 de setembro de 2017
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ANEXO I

INSCRICIÓN CONCURSO DE BELÉNS PÚBLICOS

DATOS DO SOLICITANTE

Entidade/establecemento comercial:

Na súa representación:

NIF ou CIF

Enderezo: nº

C. P.

Teléfonos de contacto: Fixo: Móbil:

Correo electrónico:

Particular/familia:

Na súa representación:

NIF ou CIF

Enderezo: nº

C. P

Teléfonos de contacto: Fixo: Móbil:

Correo electrónico:

Escolares:

Na súa representación:

NIF ou CIF

Enderezo: nº

C. P

Teléfonos de contacto: Fixo: Móbil:

Correo electrónico:
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SOLICITA: participar no XXII Concurso Provincial de Beléns 2017, convocado pola Concellaría de Cultura
do Concello de Ourense

(Data e Sinatura)
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