
ENTROIDO ENTROIDO 
CONCELLOCONCELLO DE  DE CAMARIÑASCAMARIÑAS

Máis información:
www.camarinas.net
anamartinez.biblioteca@camarinas.net
Tlf:Tlf: 981737234

 CONCELLO DE CAMARIÑAS

               

O Entroido xa chegou ao Concello de 
Camariñas e estás convidado/a a 
participar.

Festa e diversión aseguradas para todo o 
mundo.

Diferentes degustacións gratuítas (filloas, 
algodón de azucre, palomitas…)

Desde o 14 ata o 21 de febreiro de 2015.

http://www.camarinas.net/


BASES REGULADORAS DO CONCURSO DE DISFRACES

 CATEGORIA E MODALIDADES
A  única  categoría  de  disfraces  será  colectiva.  Non  haberá
individual. Os grupos inscritos poderán estar formados só por
nen@s, só adultos ou ámbolos dous.
As modalidades serán as seguintes:

o Minicomparsas: de 3 a 9 participantes, ambos incluídos.
o Comparsas: máis de 10 participantes.

 PREMIOS
o MINICOMPARSAS (de 3 a 9 persoas)

 Primeiro premio: 200€
 Segundo premio: 100€
 Terceiro premio: 50€

o COMPARSAS (máis de 10 persoas)
 Primeiro premio: 350€
 Segundo premio: 200€
 Terceiro premio: 150€

 AXUDAS PARA GASTOS DE ELABORACIÓN DE 
DISFRACES
Os  grupos  participantes  poderán  pedir  una  axuda,  previa
solicitude  de  subvención,  para  gastos  de  elaboración  de
disfraces e complementos. É requisito indispensable que como
mínimo a metade dos integrantes do grupo estean empadroados
no Concello de Camariñas. Realizarase comprobación no Padrón
municipal. 
A  axuda  irá  en  función  dos  compoñentes  do  grupo:

COMPOÑENTES MÁXIMO DE AXUDA
De 3 a 9 compoñentes 50€

De 10 a 19 compoñentes 100€
De 20 a 29 compoñentes 200€
Máis de 30 compoñentes 300.€

 TRÁMITES,  INSCRICIÓNS  E  DATAS  DE
INTERESE

o Inscrición  ao  concurso: Entrega  do  impreso  de
solicitude de inscrición no concurso de disfraces
antes do día 15 de febreiro do 2015.

o Solicitude  de  axuda/subvención: Entregar  o
impreso de solicitude de axuda xunto coa relación
de membros da comparsa e o seu DNI antes do
día 15 de febreiro de 2015.

o Cobro  da  axuda/subvención: Presentación  da
factura detallada cun importe igual ou superior á
axuda concedida nun prazo de 2 meses a partir da
realización do concurso.

 XURADO
Estará  composto  por  3  persoas  sen  vinculación  cos
grupos participantes. Valorarase:

 Participación  das  comparsas  o  día  15,  domingo,
nos desfiles programados.

 Disfraces,  elaboración,  confección e adornos ou
motivos do Entroido.

 Orixinalidade e harmonía.
 Posta en escea e simpatía no escenario.

A decisión do xurado será inapelable.




