
 

"POLOS NOSOS NEGOCIOS" 

BASES DO CONCURSO DE DESEÑO DO CARTEL PARA A CAMPAÑA DE 

APOIO AO CONSUMO LOCAL.  

 

TEMA E CARACTERÍSTICAS 

1º O tema no que se debe inspirar o cartel é chamar á poboación para apoiar ás pequenas 

empresas, hoteis e servizos en Ribadeo, cando remate esta situación provocada polo 

coronavirus. 

Insiste no positivo de mercar na pequena tenda e consumir na hostalería local para revitalizala 

despois de ter unha mala situación. 

 

2º O slogan debe tratar o mesmo tema e debe ser claro, conciso e directo. Nos se poderán  

empregar palabras que aludan á actual situación (alerta, coronavirus, crisis...); deberán de ser 

palabras que inciten á compra, positividade, alegría....  

 

3º Calquera técnica ou modalidade é válida para a confección do cartel (deseño dixital, debuxo 

artístico, profesional, pintura ...) 

 

4º O formato debe ser vertical e o traballo final que se presentará (o cartel) debe incluír unha 

imaxe e un slogan. 

 

PREMIOS 

5º Establécense dous premios únicos de 150 euros en vales da A.C.I.S.A. Ribadeo cada un deles. 

1 premio de 150 euros en vales de compra de A.C.I.S.A. Ribadeo ao mellor cartel. 

1 premio de 150 euros en vales de compra de A.C.I.S.A. Ribadeo ao mellor slogan. 

 

6º Considérase a posibilidade de que o eslogan e a  imaxe se escollan entre diferentes propostas; 

se se escollen os dous da mesma proposta, o gañador recibirá 300 vales de compra de A.C.I.S.A. 

Ribadeo ao mellor cartel. 

 

XURADO 

7º O xurado estará formado polos membros da A.C.I.S.A. Ribadeo e estará presidido polo seu 

presidente Francisco Miguel Iriarte Quinta. 

 



 

8º Unha vez rematado o prazo de admisión de obras, o xurado no prazo de 7 días despois emitirá 

o seu veredicto. 

9º O organismo resérvase o poder de interpretar estas normas e resolverá sobre calquera 

imprevisto 

 

PARTICIPACIÓN 

10º Certame aberto ao público. Pode participar no concurso calquera persoa, calquera que sexa 

a súa idade, sendo neno, adolescente, adulto, empresario, empregado ... 

 

11º Os carteis e consignas (dadas as circunstancias actuais) deben ser feitos e gardados por cada 

participante. E recibiremos unha fotografía deles por correo electrónico a info@acisaribadeo.es  

ou a imaxe de WhatsApp no 663 39 62 26. 

 

12º O prazo de presentación rematará o 12 de abril de 2020. (Prazo prorrogable en función das 

circunstancias)  

 

13º No correo no que se envía a fotografía do debuxo deberá indicarse; 

- Lema que acompañaría ao cartel. (servirá como nome da obra) 

- Nome e apelidos da persoa participante. 

- Número de teléfono de contacto 

- Lugar de residencia. 

- En caso de ser menor de idade; autorización dos pais. (Adxunto ao final da historia). 

- Puntuarase de forma adicional: se a obra se presenta acompañada dun texto que defina 

para quen o realiza, que significa para el, o comercio e a hostalaría local, e porque se debe 

de mercar ou consumir nela. 

  

USO DAS OBRAS 

14º A organización deste concurso resérvase a posibilidade de utilizar todas ou parte das obras 

gañadoras, así como as dos participantes na edición dos carteis na campaña para a que se creou 

o devandito concurso; así como para calquera outro propósito. 

 

15º Tamén se reserva a posibilidade de modificación en parte ou na súa totalidade, no proceso 

de transformar o debuxo nun deseño dixital profesionalizado; para a edición do material de 

campaña comercial. 
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16º Tanto a imaxe como o slogan do cartel que obteña un premio e os que non, pasarán a ser 

propiedade de A.C.I.S.A. Ribadeo con todos os dereitos de libre uso, reprodución e difusión. Dito 

premio pode ser declarado nulo si así o estima o xurado. 

 

17º Os autores gañadores non poderán solicitar ante A.C.I.S.A. Ribadeo ningún tipo de dereitos 

de autor. 

 

ACEPTACIÓN DAS BASES 

18º A participación neste concurso implica a aceptación plena destas normas, así como a 

interpretación das mesmas e a decisión do xurado. Esta sentenza será firme. 

 

 

AUTORIZACION PARA MENORES 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

AUTORIZACIÓN Don/Doña ______________________________________________________, 

Con D.N.I. _____________________________ como padre, madre ou titor/a de 

______________________________________________________________,  dou a miña 

autorización a participar no CONCURSO “ POLOS NOSOS NEGOCIOS”, e por elo acepto as bases 

do mesmo. 

ASINA: 

 

 

 _____________________________ a _____ de _____________________ de______________ 

 


