IX

AUDITORIO DO CVC DE VALLADARES · VIGO

24 OUTUBRO

2021

membro

Cada agrupación participante terá un tempo límite de 5 minutos, o grupo que
exceda dito tempo quedará descualificado.

•••

t

!:,�,�E�,� ,
XURADO
1. No momento da cualificación, o xurado terá en conta:
Autenticidade da peza
Dificultade da mesma
Afinación e interpretación
2. O xurado poderá descualificar a calquera intérprete que non atinxa as
bases e/ou normas do concurso.
3. O xurado estará formado por tres persoas de recoñecido prestixio no eido
do folclore tradicional, e os seus fallos e acordes serán inapelables.
4. O xurado terá a liberdade de esixir o DNI ou libro de familia de calquera
participante.
5. O xurado estará nomeado e elixido polo Asociación Cultural Traspés.

6. O xurado non poderá deixar ningún premio deserto.

PREMIOS
1. Os premios serán os seguintes:
Categorías A e B:
1.0 premio: trofeo e 300 €
2.0 premio: trofeo e 150 €
3.0 premio: trofeo
Accésit de vestiario en cada categoría: vale por valor de 50 €
Categoría C:
1.º premio: trofeo e 1000 €
2.º premio: trofeo e 500 €
3.º premio: trofeo e 250 €
Accésit de vestiario: vale por valor de 150 €
2. Os premios faranse efectivos a través de transferencia bancaria, polo que os
grupos premiados deberán emitir factura co importe do
premio correspondente e o número de conta da entidade no prazo
máximo dun mes, a nome da Asociación Cultural Traspés, e enviala vía
correo electrónico a traspes@traspes.com.
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INSCRICIÓN
1. O prazo de inscrición rematará o día 12 de outubro. Para inscribirse
débese enviar debidamente cumprimentada a folla de inscrición
adxunta ao correo electrónico traspes@traspes.com.
2. Haberá un límite de agrupacións por categoría que serán rexistradas no
concurso por rigorosa orde de inscrición.
3. A peza a interpretar terá que ser a mesma que figura na folla de inscrición.

DATA
1. O concurso terá lugar o 24 de outubro no Auditorio do CVC de Valladares (Vigo).
2. Desenvolverase ao longo de todo o día, mañá e tarde, incluíndo a entrega
de premios correspondente.
3. A hora de presentación, a orde e as normas serán enviadas previamente
ao concurso vía correo electrónico ou carta.
4. O horario do concurso estará condicionado polo número de participantes
e será comunicado aos grupos xunto coa orde de actuación unha vez feito
o programa.
5. Os horarios serán enviados, como mínimo, unha semana antes da
celebración do certame.
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