BASES CONCURSO DE PANXOLIÑAS "MARÍA ANGERIZ TUSET"
NADAL 2022
1- É obxecto deste concurso estimular ás asociacions e coros do municipio fomentando o
espírito propio do Nadal con pezas propias destas datas.
2- Poderán participar as asociacións e coros de calquera das parroquias que compoñen o termo
municipal.
3-Os participantes poderán facer a inscrición de maneira telemática no formulario en liña
dispoñible na páxina web alaracha.gal ou QR. Se é o primeiro ano de presentación no concurso
ou o número de conta cambia respecto aos anos anteriores é necesario axuntar no formulario
o certificado de titularidade do número de conta. Tamén se poderá facer de forma presencial
no Concello.
4- O prazo de inscrición remata o martes 27 de decembro do 2022.
5- Cada grupo participante actuará unha única vez. A duración máxima de cada panxoliña será
de 10 minutos e poden ser cantadas tanto en galego como en castelán.
Para participar é indispensable que os grupos teñan un mínimo de 5 compoñentes. Non
poderán formar parte de máis de un grupo, coro ou asociación un máximo de dous
compoñentes.

CVD: wu00ECa64X94GQjydmt4
Verificable en la Sede Electrónica del Organismo.

6-Cada entidade participante recibirá unha gratificación económica de 200€ polo mero feito
de tomar parte no concurso. Ademais establécense 4 categorías de premios:
1º Categoría: 300€
2ºCategoría: 250€
3º Categoría: 200€
4º Categoría: 175€
7-O xurado, nomeado pola Concellería de Cultura, estará composto por cinco membros, que
poderán ser empregados municipais e representantes do tecido asociativo do municipio.
Deberán ter en conta para a súa valoración a calidade musical e a posta en escena de cada un
dos participantes. A decisión do xurado será inapelable.
8-O concurso celebrarase o VENRES 30 DE DECEMBRO DE 2022 ÁS 19:30 H na Casa da Cultura
da Laracha.
9- A participación neste concurso supón a aceptación das presentes bases.
A Laracha 17 de novembro de 2022
O Alcalde
José Manuel López Varela

