
ENTROIDO 2020
CONCURSO DE COMPARSAS

DOMINGO 23 DE FEBREIRO DE 2020
AUDITORIO DE VILAGARCÍA DE AROUSA

BASES

PRIMERA:  Todas as comparsas que queiran participar no concurso,  teñen que inscribirse

nesta Concellería de Cultura, cubrindo para iso, a ficha de inscrición, que se poderá descargar

na sede electrónica (sede.vilagarcia.gal), na web municipal, ou ben na  propia Concellería de

Cultura sita en Auditorio Municipal, Avda. da Mariña nº 27- 1º andar.

SEGUNDA: O prazo para a súa presentación será a partir do día 6 de febreiro e rematando

o día 14 de febreiro de 2020, en horario de 9:00 hs. a 13:30 hs.

TERCEIRA: Todas as comparsas teñen que estar formadas como mínimo, por 25 persoas e

farán entrega no momento da súa inscrición,  do listado dos seus compoñentes indicando,

nome, apelidos e  D.N.I.

Os  integrantes  de  cada  comparsa  só  poderán  participar,  única  e  exclusivamente,  nunha

comparsa.

Así mesmo terán un/unha representante legal maior de idade, o cal asume a responsabilidade

en caso de posibles reclamacións que puidesen producirse. Deberá entregar unha copia do

seu D.N.I. no momento da súa inscrición.

CUARTA: O festival  contará coa participación dun máximo de 10 comparsas. No caso de

superar esta cantidade, seleccionaranse pola súa orde de inscrición e con prioridade para as

comparsas  de  Vilagarcía  de  Arousa.  Deste  xeito,  a  simple  inscrición  non  garante  a

participación  no festival,  participación condicionada pois,  á  fin  do prazo de inscrición e á

confirmación definitiva pola organización do evento.



QUINTA:  As comparsas deberán estar nas instalación do Auditorio, no horario que determine

a  organización   có  fin  de  proceder  a  súa  actuación  e,  os  representantes  deberán  estar

provistos dunha fotocopia do D.N.I.

As comparsas terán un tempo de entre 15 e 20  minutos  para facer a súa actuación

SEXTA: As comparsas participantes neste concurso terán a obriga de entregar 8 exemplares

das súas letrillas na Concellería de Cultura. A data límite  para esta entrega será o 20 de

febreiro de 2020 ás 13:30 hs. No caso de que non cumpran este apartado, quedarán excluídas

do concurso.

SÉTIMA:  Aquelas comparsas que participen no festival e que a súa vez desexen formar parte

do desfile do martes de Entroido (25 de febreiro) deberán indícalo na ficha de inscrición. A

cantidade que percibirán será de 300,00€, previa presentación de factura.

OITAVA: O concurso será fallado por un xurado que nomeará a Concellería de Cultura, e que

estará  formado  por  persoas  relacionadas  coa  cultura,  música,  información,  deseño,

xornalismo e outros, con total e absoluta independencia  de  actuación  e  toma  de  acordos

baixo o criterio fixado nas bases.

O  xurado  avaliará  especialmente,  ente  outros  aspectos:  crítica,  vestiario,  animación,

espectacularidade, orixinalidade, espontaneidade, conxunción e animación musical.

NOVENA:  O  xurado  resérvase   o  dereito  de  descualificar,  segundo  o  seu  xuízo,  a/as

comparsa/as que incumpra/n algunha das normas destas bases.

DÉCIMA:  Unha vez rematadas as actuacións, a Concellería de Cultura, nun prazo breve de

tempo (estimase en 15 minutos) dará a coñecer as comparsas premiadas.



DÉCIMA PRIMEIRA:  Premios:

1º PREMIO: 1.200,00€ e diploma

2º PREMIO:    900,00€ e diploma

3º PREMIO:    600,00€ e diploma

4º PREMIO    300,00€ e diploma

DÉCIMA SEGUNDA: O fallo  do xurado será inapelable  e a participación no concurso

implica  a  aceptación  plena  das  presentes  bases.  En  todo  momento  os  participantes

deberán cumprir as indicacións da organización.

DÉCIMA  TERCEIRA:  Os  premios   por  importe  superior  a  300,00€  están  suxeitos   á

correspondente retención fiscal,  segundo a lexislación vixente.

DÉCIMA CUARTA: O pagamento dos mesmos faráselle ás persoas ou entidades que figuran

na ficha de inscrición  do concurso,  mediante  transferencia  bancaria,  (  o  número  de  conta

deberá indicarse obrigatoriamente na ficha de inscrición acompañando de certificado bancario da mesma  )

entre os días 4 e 11  de marzo de 2020.

DÉCIMA  QUINTA:  A  participación  e  a  sinatura  da  ficha  de  inscrición  no  Festival  de

Comparsas do Entroido de Vilagarcía 2020, implica a aceptación destas bases.

Sonia Outón Casal.

Concelleira de Cultura


