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BASES ENTROIDO DUBRA NA CASA 2021 
 

BASES REGULADORAS 
 
 

1.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

Co obxecto de fomentar a expresión artística, a creatividade  e os valores 

culturais e tradicionais, así como promover a participación cidadá nas actividades 

municipais, o Concello de Val do Dubra, organiza a MOSTRA DE DISFRACES 

ENTROIDO DUBRA NA CASA 2021 E MOSTRA DE ELABORACIÓN DE 

FILLOAS E ORELLAS NA CASA 2021. 

 

2.- BASES. 

 

2.1.- BASE PRIMEIRA: PARTICIPANTES. 

 

Poderán participar todos aqueles veciños empadroados ou residentes do 

Concello de Val do Dubra. 

 

2.2.- BASE SEGUNDA: INSCRICIÓN. 

 

A inscrición realizarase empregando a ficha de inscrición que se presenta na 

páxina web do Concello de Val do Dubra. 

 

Os participantes deben enviar dita ficha correctamente cuberta xunto coa 

fotografía do disfrace participante á dirección de correo electrónico 

entroidodubranacasa2021@gmail.com. 

 

O prazo de inscrición rematará as 14:00 h do día 18/02/2021. 

 

2.3.- BASE TERCEIRA: CATEGORÍAS. 

 

-  INDIVIDUAL INFANTIL ( de 0 a 13 anos, ambos incluidos) 

-  INDIVIDUAL ADULTO  ( de 13 anos en adiante) 

-  EN GRUPO  (so persoas convivintes) 

-  ELABORACIÓN FILLOAS 

-  ELABORACIÓN ORELLAS 
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2.4.- BASE CUARTA: AGASALLOS. 

 

▪ INDIVIDUAL INFANTIL  

 

▪ INDIVIDUAL ADULTO   

 

▪ EN GRUPO   

 

▪ FILLOAS 

 

▪ ORELLAS 

 

Todos os participantes recibirán un agasallo por participar nas mostras 

 

 

 
 

2.5.- BASE SEXTA: ACEPTACIÓN DAS BASES. 

 

A participación en este Concurso implica: a autorización para poder proceder 

a súa exposición e utilización, a aceptación de estas bases e das decisións 

que adopte o Concello en aqueles aspectos non previstos nas mesmas. 

 

De acordo coa Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de 

Datos de Carácter Persoal, informámoslle que no caso de participar na mostra 

os seus datos, así como a súa imaxe poderán aparecer publicados na web do 

Concello e nas redes sociais municipais. Salvo que manifeste o contrario, 

entenderemos que autoriza dita cesión de datos así como a realización de 

fotografías.  

 

Sen prexuízo do mesmo, informámoslle da posibilidade que ten de exercitar 

os seus dereitos de acceso, cancelación, oposición e rectificación en calquera 

momento, dirixíndose ó Concello de Val do Dubra. 

 


