CONCELLO DE AMES CONCURSO DE DISFRACES 2019.
O luns de Entroido, día 4 de marzo, terá lugar en Bertamiráns un concurso de disfraces organizado polo Concello de
Ames que se rexerá polas seguintes
BASES
PRIMEIRA._ Poderán participar todas as persoas, asociacións, comunidades, colexios etc que o desexen.
•
As persoas menores de idade terán que participar baixo a responsabilidade dunha persoa adulta, que
ostentará a súa representación para todos os efectos que se deriven deste concurso.
•
As asociacións serán representadas polo/a presidente/a.
SEGUNDA._ Establécense as seguintes categorías:
Infantil: 1 ou 2 persoas ata os 12 anos inclusive.
Adulto: 1 ou 2 persoas maiores de 12 anos.
Grupos: de 3 a 9 persoas de calquera idade .
Comparsas: 10 ou máis persoas de calquera idade.
TERCEIRA: As inscricións realizaranse na Casa da Cultura do Milladoiro, de luns a venres, das 9.00 h ás 14.00 h, a
través do teléfono 981 535 940, ou no mail: cultura@concellodeames.gal. A data límite de inscrición será o luns, 4
de marzo ás 11:00 horas. Deberanse achegar os seguintes datos: título do disfrace, nome e apelidos da/s persoa/s
representante/s, DNI, teléfono de contacto, categoría na que se inscriben e número de compoñentes. As fichas de
inscrición deberán asinalas as persoas representantes.
Nota para os grupos e comparsas: en caso de non ser asociacións legalmente constituídas, a ficha de inscrición será
asinada, polo menos, por 2 persoas maiores de idade no caso de grupos, e por 4 persoas no caso de comparsas. Estas
persoas constarán como autorizadas para recibir o premio e declararán posuír os documentos que acreditan a dita
representatividade e as autorizacións dos/as responsables legais dos/as menores.
CUARTA._ Os/as participantes deberán presentarse na carpa instalada polo Concello no aparcadoiro da Telleira ,
debidamente ataviados/as, entre as 17.00h e as 18.00h. O desfile comezará arredor das 18:00h e seguirá o percorrido
e o ritmo que marque a charanga.
QUINTA._ O xurado, composto por tres membros designados polo Departamento de Educación e Cultura , valorará os
disfraces conforme á creatividade, caracterización, orixinalidade . Esta valoración realizarase durante o desfile. A súa
decisión será inapelable.
SEXTA._ PREMIOS
A) Haberá 3 premios por cada categoría dotados cos seguintes importes:
Categoría Infantil

Categoría Adulto

Categoría Grupo

Categoría Comparsa

1º 100€
2º 75€
3º 50€

1º 200€
2º 150€
3º 75€

1º
2º
3º

1º
2º
3º

500€
300€
150€

1100 €
600€
500€

B) Haberá dous premios especiais dotados con 125 € aos mellores disfraces realizados con materiais de
reciclaxe.

SÉTIMA.- Queda prohibida a participación con animais.
OITAVA._ A entrega de premios terá lugar o mesmo día do concurso na Festa de Entroido.
NOVENA._ A participación no concurso supón a aceptación destas bases.

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns
15220 AMES (A Coruña)

concellodeames@concellodeames.org
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Telf: 981 883 002
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CONCURSO DE DISFRACES CONCELLO DE AMES 2019
SOLICITUDE DE INSCRICIÓN Nº
CATEGORÍA ADULTO
➢

TÍTULO DO DISFRACE:..........................................................................................................

NOME/S DO/S PARTICIPANTES :
1.- ...................................................................................................................DNI:...........................
2.-....................................................................................................................DNI:............................
PRESENTA CARROZA OU ALGÚN OUTRO TIPO DE ELEMENTO...........................
En caso afirmativo, indicar: Alto ...............
➢

Longo .................... Ancho...............

NOME E APELIDOS DA PERSOA QUE PRESENTA A INSCRICIÓN
................................................................................................................................................

TELÉFONO..............................................................................
ENDEREZO – LOCALIDADE:..................................................................................................
CORREO ELECTRÓNICO OU FAX:..........................................................................................
➢

REPRESENTANTES (1 persoa maior de idade, como mínimo),os asinantes constarán como
beneficiarios aos efectos tributarios no caso de ser premiados

NOME

DNI (entregará copia)

SINATURA

O/s representante/s, nos termos do previsto no artigo 69 da Lei 39/2015 de procedemento administrativo
común das administracións públicas, ao asinar a ficha de inscrición, manifesta/n, baixo a súa
responsabilidade que:
1.- En caso de ser máis participantes dos/as que asinan, que ostentan a representación do resto dos
participantes para todos los efectos que se deriven do concurso e que están autorizadas de forma indistinta
polo resto dos/as participantes para recibir, se é o o caso, o premio no seu nome, obrando na súa posesión
os documentos que acreditan a representación outorgada .
2.- En caso de participación de menores, ter as autorizacións asinadas polos/as representantes legais
dos/as menores para súa a participación.
3.- De acordo co establecido no artigo 13 da Lei 38/2033 Xeral de Subvencións, non se está/n incurso/s en
ningún dos suposto que impidan obter a condición de beneficiario.
4.- Atoparse ao corrente das obrigas tributarias e co seguridade social.
5.- Comprometerse a manter o cumprimento das anteriores obrigas durante o período de tempo inherente
ao procedemento.
NOTAS
•
A documentación que declaran posuír os/as asinantes poderá ser requirida, se se estima conveniente, por
esta Administración.
•
Os/as participantes cédenlle os dereitos de imaxe e vídeo ao Concello de Ames para a reprodución en distintos
medios.
•
Estes datos, recollidos coa única finalidade de participar no concurso e recibir o premio derivado, trataranse de
conformidade coa Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal; serán
propiedade do Concello de Ames e non poderán ser comunicados nin cedidos a terceiros.

Pz. Do Concello, nº2. Bertamiráns
15220 AMES (A Coruña)

concellodeames@concellodeames.org
www.concellodeames.org

Telf: 981 883 002
Fax: 981 883 925

CONCURSO DE DISFRACES CONCELLO DE AMES 2019
SOLICITUDE DE INSCRICIÓN Nº
CATEGORÍA COMPARSA
➢

TÍTULO DO DISFRACE:..........................................................................................................

NÚMERO DE COMPOÑENTES: ......................
PRESENTA CARROZA OU ALGÚN OUTRO TIPO DE ELEMENTO...........................
En caso afirmativo, indicar: Alto ...............
➢

Longo .................... Ancho...............

NOME E APELIDOS DA PERSOA /ASOCIACIÓN QUE PRESENTA A INSCRICIÓN (no caso das asociacións
debe figurar o nome da asociación e do/a seu presidente/a) incluirase o NIF e CIF que en cada caso
corresponda
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

TELÉFONO..............................................................................
ENDEREZO – LOCALIDADE:..................................................................................................
CORREO ELECTRÓNICO OU FAX:..........................................................................................
➢

REPRESENTANTES (4 persoas maiores de idade, como mínimo, se non son asociacións), os asinantes
constarán como beneficiarios aos efectos tributarios no caso de ser premiados, salvo no caso de asociacións:

NOME(nas asociacións deberá figurar o/a presidente/a)

DNI (entregarán copia)

SINATURA

O/s representante/s, nos termos do previsto no artigo 69 da Lei 39/2015 de procedemento administrativo
común das administracións públicas, ao asinar a ficha de inscrición, manifesta/n, baixo a súa
responsabilidade que:
1.- En caso de ser máis participantes dos/as que asinan, que ostentan a representación do resto dos
participantes para todos los efectos que se deriven do concurso e que están autorizadas de forma indistinta
polo resto dos/as participantes para recibir, se é o o caso, o premio no seu nome, obrando na súa posesión
os documentos que acreditan a representación outorgada .
2.- En caso de participación de menores, ter as autorizacións asinadas polos/as representantes legais
dos/as menores para súa a participación.
3.- De acordo co establecido no artigo 13 da Lei 38/2033 Xeral de Subvencións, non se está/n incurso/s en
ningún dos suposto que impidan obter a condición de beneficiario.
4.- Atoparse ao corrente das obrigas tributarias e co seguridade social.
5.- Compromertese a manter o cumprimento das anteriores obrigas durante o período de tempo inherente
ao procedemento.
NOTAS
•
•

•

A documentación que declaran posuír os/as asinantes poderá ser requirida, se se estima conveniente, por esta
Administración.
Os/as participantes cédenlle os dereitos de imaxe e vídeo ao Concello de Ames para a reprodución en distintos medios.

Estes datos, recollidos coa única finalidade de participar no concurso e recibir o premio
derivado, trataranse de conformidade coa Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro,de
protección de datos de carácter persoal; serán propiedade do Concello de Ames e non poderán ser comunicados nin cedidos
a terceiros.
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CONCURSO DE DISFRACES CONCELLO DE AMES 2019
SOLICITUDE DE INSCRICIÓN Nº
CATEGORÍA GRUPO
➢

TÍTULO DO DISFRACE:..........................................................................................................

NÚMERO DE COMPOÑENTES: ......................
PRESENTA CARROZA OU ALGÚN OUTRO TIPO DE ELEMENTO...........................
En caso afirmativo, indicar: Alto ...............
➢

Longo .................... Ancho...............

NOME E APELIDOS DA PERSOA /ASOCIACIÓN QUE PRESENTA A INSCRICIÓN (no caso das
asociacións debe figurar o nome da asociación e do/a presidente/a) incluirase o NIF e CIF que en
cada caso corresponda
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

TELÉFONO..............................................................................
ENDEREZO – LOCALIDADE:..................................................................................................
CORREO ELECTRÓNICO OU FAX:..........................................................................................

➢ REPRESENTANTES (2 persoas maiores de idade, como mínimo, se non son
asociación),os asinantes constarán como beneficiarios aos efectos tributarios no caso de ser
premiados, salvo no caso de asociacións:
NOME(nas asociacións deberá figurar o/a
presidente/a)

DNI (entregarán copia)

SINATURA

O/s representante/s, nos termos do previsto no artigo 69 da Lei 39/2015 de procedemento administrativo
común das administracións públicas, ao asinar a ficha de inscrición, manifesta/n, baixo a súa
responsabilidade que:
1.- En caso de ser máis participantes dos/as que asinan, que ostentan a representación do resto dos
participantes para todos los efectos que se deriven do concurso e que están autorizadas de forma indistinta
polo resto dos/as participantes para recibir, se é o o caso, o premio no seu nome, obrando na súa posesión
os documentos que acreditan a representación outorgada .
2.- En caso de participación de menores, ter as autorizacións asinadas polos/as representantes legais
dos/as menores para súa a participación.
3.- De acordo co establecido no artigo 13 da Lei 38/2033 Xeral de Subvencións, non se está/n incurso/s en
ningún dos suposto que impidan obter a condición de beneficiario.
4.- Atoparse ao corrente das obrigas tributarias e co seguridade social.
5.- Comprometerse a manter o cumprimento das anteriores obrigas durante o período de tempo inherente
ao procedemento.
NOTAS
A documentación que declaran posuír os/as asinantes poderá ser requirida, se se estima conveniente, por esta
Administración.
Os/as participantes cédenlle os dereitos de imaxe e vídeo ao Concello de Ames para a reprodución en distintos medios.

Estes datos, recollidos coa única finalidade de participar no concurso e recibir o premio derivado,
trataranse de conformidade coa Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro,de protección de datos de carácter
persoal; serán propiedade do Concello de Ames e non poderán ser comunicados nin cedidos a terceiros.
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CONCURSO DE DISFRACES CONCELLO DE AMES 2019
SOLICITUDE DE INSCRICIÓN Nº
CATEGORÍA INFANTIL
➢

TÍTULO DO DISFRACE:..........................................................................................................

NOME/S DO/S PARTICIPANTES:
1.- ...................................................................................................................DNI:...........................
2.-....................................................................................................................DNI:............................
PRESENTA CARROZA OU ALGÚN OUTRO TIPO DE ELEMENTO...........................
En caso afirmativo, indicar: Alto ...............
➢
➢

Longo .................... Ancho...............

NOME E APELIDOS DA PERSOA QUE PRESENTA A INSCRICIÓN
...............................................................................................................................................
TELÉFONO..............................................................................

ENDEREZO – LOCALIDADE:..................................................................................................
CORREO ELECTRÓNICO OU FAX:..........................................................................................
➢

REPRESENTANTE/S (1 persoa maior de idade, como mínimo),os asinantes constarán como
beneficiarios aos efectos tributarios no caso de ser premiados:

NOME

DNI (entregará copia)

SINATURA

O/s representante/s, nos termos do previsto no artigo 69 da Lei 39/2015 de procedemento administrativo
común das administracións públicas, ao asinar a ficha de inscrición, manifesta/n, baixo a súa
responsabilidade que:
1.- En caso de ser máis participantes dos/as que asinan, que ostentan a representación do resto dos
participantes para todos los efectos que se deriven do concurso e que están autorizadas de forma indistinta
polo resto dos/as participantes para recibir, se é o o caso, o premio no seu nome, obrando na súa posesión
os documentos que acreditan a representación outorgada .
2.- En caso de participación de menores, ter as autorizacións asinadas polos/as representantes legais
dos/as menores para súa a participación.
3.- De acordo co establecido no artigo 13 da Lei 38/2033 Xeral de Subvencións, non se está/n incurso/s en
ningún dos suposto que impidan obter a condición de beneficiario.
4.- Atoparse ao corrente das obrigas tributarias e co seguridade social.
5.- Comprometerse a manter o cumprimento das anteriores obrigas durante o período de tempo inherente
ao procedemento.
NOTAS

•
•
•

A documentación que declaran posuír os/as asinantes poderá ser requirida, se se estima
conveniente, por esta Administración.
Os/as participantes cédenlle os dereitos de imaxe e vídeo ao Concello de Ames para a reprodución
en distintos medios.
Estes datos, recollidos coa única finalidade de participar no concurso e recibir o premio derivado,
trataranse de conformidade coa Lei orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos
de carácter persoal; serán propiedade do Concello de Ames e non poderán ser comunicados nin
cedidos a terceiros.
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