
 
 

CONCURSO DE DECORACIÓN NADAL 2021 
 

1. TEMÁTICA: 

As fiestras deberán decorarse con temática de Nadal. Valorarase a estética, 
a orixinalidade e tamén se terá en conta a sustentabilidade dos materiais 
utilizados. 

Non serán admitidas, e polo tanto non se valorarán, aquelas montaxes que 
poidan ferir a sensibilidade das persoas nin que sexan contrarias á Lei. 

 

2. PARTICIPANTES: 

Poderán participar persoas de calquera idade residentes dentro do termo 
municipal das Pontes que acepten as bases da convocatoria. Non obstante, 
a solicitude terá que ser presentada por unha persoa maior de 18 anos. 
Unha única candidatura por persoa participante. 

 

3. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN: 

As solicitudes de participación (ao final das bases) serán enviadas ao correo 
electrónico da asociación cohempo@cohempo.es. 

As solicitudes descargaranse na web da Asociación 
https://www.cohempo.es/ e deberán cubrirse todos os datos requiridos. 

 

4. PRAZO: As solicitudes terán que estar presentadas antes do día 20 de 
decembro ás 13:30 horas. A valoración das fiestras por parte do xurado 
comezará o día 23 de decembro a partir das 09:00 horas. 

 

 

https://www.cohempo.es/


5. PREMIOS: 

Existirán tres categorías con tres premios cada unha e 10 accésits: 

 

• Categoría “CASAS”: Nesta categoría irán incluídas as decoracións 
feitas tanto nas fachadas das casas como nos xardíns das mesmas. 
 

1. Primeiro premio: 500 € 
2. Segundo premio: 300 € 
3. Terceiro premio: 200 € 

 

• Categoría “FIESTRAS”: Incluiranse as fiestras dos edificios de vivendas 
(non estarán incluídas as fiestras das casas por estar incluídas na 
categoría anterior) 
 

1. Primeiro premio: 300 € 
2. Segundo premio: 200 € 
3. Terceiro premio: 100 € 

 

• Categoría “PORTAIS”: Poderán participar neste apartado os portais 
ou entradas dos edificios de vivendas 
 

1. Primeiro premio: 300 € 
2. Segundo premio: 200 € 
3. Terceiro premio: 100 € 

 

• Accésits: 10 premios de 100 € cada un que se outorgarán aos/ás 
participantes que o xurado considere pola súa proposta senlleira. 
 

Estes premios entregaranse en forma de vales que se poderán trocar (nos 
establecementos de comercio e hostalería local que decidan adherirse á 
iniciativa) dende o 12 de xaneiro ata o 12 de marzo do 2021. 

 



6. ESTABLECEMENTOS PARA CANXEAR OS VALES: 

Calquera establecemento asociado a COHEMPO (aportarase un listado cos 
mesmos no momento da entrega do premio) 

 

7. XURADO: 

Estará composto por persoas con recoñecida experiencia no sector 
profesional do deseño e/ou decoración, representantes do Concello de As 
Pontes e da Xunta Directiva de COHEMPO. 

A entrega de premios realizarase o día 15 de xaneiro. Será comunicado 
aos/ás premiados/as por vía telefónica os días antes a través dos datos 
proporcionados na solicitude de participación. 

O fallo do xurado farase público o día 14 de xaneiro e a decisión será 
inapelable. Será comunicado aos/ás premiados/as por vía telefónica a 
través dos datos proporcionados na solicitude de participación. 

 

8. CALQUERA CASO NON PREVISTO NAS BASES SERÁ RESOLTO POLO 
XURADO CUALIFICADOR. 

 

9. A PARTICIPACIÓN NESTE CONCURSO IMPLICA A TOTAL ACEPTACIÓN DAS 
PRESENTES BASES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


