
 

BASES DO CONCURSO “QUERIDOS REIS MAGOS” 

1. Poderán participar tódolos nenos e nenas de entre 0 e 12 anos. 

 

2. O obxectivo deste concurso e premiar o mellor debuxo ou a mellor e orixinal carta escrita 

recibido, sobre a temática exposta; (o nadal, os reis, os regalos, a familia....) e premiar a os 

concursantes cuxos traballos sexan elixidos polo xurado. 

 

3. Para participar no concurso cada participante deberá entregar o seu debuxo ou carta orixinal, 

realizado con calquera material ou técnica. O debuxo presentarase nunha folla de papel de 

tamaño A4 O DINA3. 

 

4.  Se establecen 2 premios:  

Consistentes en 2 regalos, (uno para cada ganador). 

 

5. Os traballos deberan ser entregados no buzon do paxe real situado os dias 3 e 4 de xaneiro de 

2019 na entrada do cine teatro de Ribadeo, en horario de 12 a 14 horas e de 17 a 20 horas 

ambos dias. 

 

6. Para identificar perfectamente tódolos traballos, as obras deberán levar escrito por a parte de 

atrás ou nun papel xunto a elas os seguintes datos: 
- Nome do concurso. 

- Título da obra. 

- Nome e apelidos do concursante. 

- Idade (deberá contar con una autorización dos seus pais o titores para participar) 

- Teléfono de contacto 

 

7. O xurado de dito concurso estará formado por a lo menos dous membros da directiva de ACISA 

e o seu xerente. O fallo do xurado será inapelable. Quedaran automaticamente excluídos os 

traballos que non estean debidamente identificados e coa autorización legal.  A participación 

no concurso con leva a autorización expresa para a difusión da obra, imaxes e fotografías dos 

premiados a través de prensa e redes sociais. O fallo do xurado darase a coñecer o dia 12 na 

festa do comercio, a os gañadores se lles comunicara uns dias antes para a recollida dos 

premios. 

 

8. Os traballos presentados pasarán a ser propiedade de A.C.I.S.A Ribadeo, quen os utilizará para a 

súa exposición u outros fins que considere convenientes na promoción de actividades comerciais 

e culturais. 

 

9.  A participación no concurso implica a aceptación de todas e cada unha das presentes bases, así 

como o criterio dos organizadores na resolución de calquera cuestión non prevista nestas bases.  

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

AUTORIZACIÓN Don/Doña ______________________________________________________, 

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

______________________________________________________________,  dou a miña 

autorización a participar no CONCURSO “QUERIDOS REIS MAGOS”, e por elo acepto as bases 

do mesmo. 

ASINA: 

 

 

 _____________________________ a _____ de _____________________ de______________ 


