
FESTA DOS  MAIOS 
2015

BASES

Convocado pola Concelleria de Cultura do Concello de Vilagarcía de Arousa, celébrase o día 1 

de maio ás 12:00 hs. no Parque Miguel Hernández*, a Festa dos Maios 2015, de acordo coas 

seguintes bases:

1.- Poderán concorrer todas as persoas,  colectivos, centro educativos de Vilagarcía que o 

desexen  sen  limitación  de  número  de  persoas  ou  idade.  O  número  de  persoas  fixarase 

segundo as categorías.

2.- A inscrición deberá facerse nas oficinas da Concellería de Cultura (Auditorio de Vilagarcía) 

ata ás 13:00 hs. do día 24 de abril. 

Os participantes deberán sinalar o nome, número de participantes, e se é o caso,  acompañar 

a letra da cántiga.

3.- Solo se poderá presentar por cada persoa,  colectivos, centro educativos de Vilagarcía,  un 

maio por cada modalidade.

4.- As modalidades  de participación e as compensacións económicas da Festa dos Maios 

2015 serán as seguintes 

MODALIDADE

Nº PERSONAS

SIN LETRA CON LETRA

MINIMO 10

CON LETRA

MAIS 25

CÓNICO

ARTÍSTICO

80€ e rosca

80€ e rosca

100€ e rosca

100€ e rosca

200€ e rosca

200€ e rosca

Nº PERSONAS SIN LETRA CON LETRA

MÍNIMO 4

CRUZ DE MAIO

CAIXAS

BARCOS

40€ e rosca

30€ e rosca

30€ e rosca

60€ e rosca

50€ e rosca

50€ e rosca



As letras das cántigas deberán ser interpretadas e mostradas ao público sobre o escenario 

situado na explanada no Parque Miguel Hernández.

5.- Os participantes deberán ter os maios expostos no Parque Miguel Hernández ás 11:30 

horas debendo permanecer alí, como mínimo ata as 20:30 hs.

6.- Recoméndase  a utilización  dos materiais  tradicionais  na construcción dos maios,  polo 

tanto solicítase dos participantes que non incluían materiais plásticos, metálicos, etc

7.- Calquera  dúbida presentada será resolta  pola  organización do acto  e os participantes 

deberán atender en todo as súas instruccións.

8.- A  organización  resérvase  o  dereito  de  non  dotar  económicamente  os  traballos  que 

presenten unha baixa calidade e que  non reúnan os requisitos mínimos esixidos.

Os participantes aceptan íntegramente as presentes bases.

En Vilagarcía de Arousa, 23 de marzo de 2015

* En caso de mal tempo estes actos trasladaránse á Praza da Peixería.


