
 

 

BASES CERTAME VIRTUAL MÁSCARAS – ENTROIDO 2021 

 

PRIMEIRA: PARTICIPACIÓN 

A participación queda aberta a todas as unidades familiares do noso municipio,  nas que algún 

dos seus membros teña unha idade comprendida entre os tres e os doce anos. 

Todos os participantes que envíen unha fotografía dunha máscara recibirán  un libro dos  

Bolechas sobre o Entroido, que deberán pasar a recoller no Auditorio Municipal (Avda. da 

Mariña, 27) a partir do día 18 de febreiro e ata o 30 de abril en horario de atención ao público. 

 

SEGUNDA: OBRA  

Para a participación, realizarase unha soa fotografía da máscara elaborada por cada 

participante,  sen limitacións en canto ao material utilizado ou cores empregados para non 

limitar a creatividade e orixinalidade das pezas.  

O Concello poderá excluír aquelas fotografías que non teñan un mínimo de calidade ou que 

poidan resultar ofensivas. 

 

TERCEIRA: PRAZO  

A data para a presentación de solicitudes e obra neste Certame de Máscaras, será dende as 

00:00 hs.  do día 3  ata as  24:00 hs.  do día 10 de febreiro. 
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CUARTA: MEDIO DE PRESENTACIÓN 

Mediante o correo electrónico info.cultura@vilagarcia.gal, poñendo no “asunto”  CERTAME 

VIRTUAL  DE MÁSCARAS.  

O correo electrónico deberá vir acompañado da correspondente solicitude de participación 

que poderá ser descargada na web do Concello www.vilagarcia.gal ou na sede electrónica 

do Concello sede.vilagarcia.gal 

Se  algún correo chega con fotografía da máscara pero sen a solicitude debidamente cuberta 

e asinada non será tido en conta. 

 

QUINTA: DIFUSIÓN PÚBLICA 

As fotografías enviadas polos participantes serán difundidas nas redes sociais do Concello 

(Facebook e Instagram) entre o 13 e o 16 de febreiro ou en calquera outro medio de 

comunicación que se considere oportuno sen desvirtuar o contexto no que foron realizadas. 

A participación no certame implica a aceptación destas bases e a difusión do material recibido 

nos termos establecidos.  

Os datos serán xestionados unicamente polo Concello, de acordo coa Lei Orgánica 3/2018. 


