
1. CONVOCATORIA

O Concello de Mos, con motivo do Entroido 2021, 
convoca un concurso de disfraces para nenos, 
adultos e familias-convivintes.

2. TEMA

O Entroido.

3. PARTICIPANTES

Poderán participar neste concurso todas aquelas 
persoas que gozen do entroido! 

4. CATEGORÍAS

Establécese unha única categoría.

5. PRAZOS

As persoas que queiran participar neste concurso 
enviarán as fotografías dos seus disfraces ao 
correo electrónico: “entroido@concellomos.es” 
dende o día 1 ao 12 de febreiro ata as 00:00 
horas.

6. PREMIOS POR CATEGORÍA

Os premios outorgados son os que se especifican 
a continuación. 

O premio poderá ser canxeado en establecementos 
non esenciais do Concello de Mos (librerías, tendas 
de roupa, hostalería, perruquerías, centros de 
estética, florerías, etc).

1º- 200 €
2º- 150 €
3º- 100 €

7. ELECCIÓN DAS PERSOAS GAÑADORAS

Será a poboación xeral e un xurado os encargados                  
de elixir as fotografías dos gañadores. 

Terase en conta: a orixinalidade, a posta en escea, o 
que transmite a escenografía...

As fotografías publicaranse na páxina de Facebook do 
Concello de Mos o domingo 14 de febreiro.

O prazo de votación comezará o mesmo día da 
publicación das fotos nas redes sociais e poderase  
dar “MeGusta” na rede social ao longo dos dias 14, 15 
e 16 de febreiro.

Ás 00:00 h do dia 17, tomarase nota do número de 
“MeGusta” que ten cada foto. 

As 10 con máis “MeGusta” pasarán a ser supervisadas 
polo xurado composto por: 

- A concelleira de cultura.

- Un funcionari@ do departamento de participación 
cidadá.

- Un/ha profesional da fotografía. 

- Un/ha profesional da artesanía e a moda. 

- Un/ha profesional da estética e a maquillaxe.

- Dous profesionais do mundo do espectáculo.

Os gañadores daranse a coñecer o mércores 17 de 
febreiro pola tarde nunha publicación na páxina web 
do Concello, e no Facebook do Concello e da Omix. 

8. ENTREGA DE PREMIOS

A entrega de premios farase a semana seguinte ao 
entroido, na casa consistorial.

9. ACEPTACIÓN DAS BASES

A participación no concurso leva implícita a aceptación 
de todas as bases.

10. PUBLICIDADE

Estas bases serán publicadas na páxina web do 
Concello de Mos www.mos.es
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