CONCURSO DE MAIOS E COPLAS
ALLARIZ 3 DE MAIO 2021
BASES
1.- Para participar nos maios poderá facerse tanto nas modalidades de
artísticos como na de enxebres.
2.- Os maios estarán construídos cos materiais que nos dita a tradición:
madeira, arpilleira ou tea de saco, brión, bugallos, xestas e flores.
3.- Establécense os seguintes premios en cada unha das modalidades:
1º premio .... 50 €
2º premio .... 40 €
3º premio .... 30 €
para gastar no comercio local.
4.- Para participar nos maios realizaranse tres fotos, unha ao inicio na que se
vexan os materiais empregados, outra na metade da elaboración e outra ao
final co maio totalmente rematado.
5.- Para participar nas coplas establécense dúas categorías: Coplas de
nenos e nenas, de 3 a 11 anos e Coplas de maiores, de 12 anos en adiante.
6.- Presentaranse un mínimo de 12 estrofas seguindo a tradición, é dicir,
compostas de catro versos de arte menor de seis ou oito sílabas cada
verso, rimando cando menos a segunda coa cuarta.
7.- Establécense os seguintes premios correspondentes a cada unha das
categorías:
1º premio .... 50 €
2º premio .... 40 €
3º premio .... 30 €
para gastar no comercio local
8.- A participación está aberta ao público en xeral, para facela efectiva tanto
na modalidade de maios, na categoría de coplas ou en ambas, enviaranse en
formato dixital 3 fotos en formato jpg do maio presentado e unha copia das
coplas en formato pdf. Tedes que poñer nome e apelidos, idade e un
teléfono de contacto e remitilas a cultura@allariz.gal indicando no asunto
MAIOS 2021.
9.- O prazo de presentación remata o 29 de abril ás 14h00.
10.- O Xurado estará composto por 3 persoas designadas pola Concellería
de Cultura do Concello de Allariz que darán a coñecer o veredicto o 3 de
maio a través das canles habituais.
11.- Os maios participantes levaranse o 30 de abril á Alameda para formar
parte dunha exposición os días 1 e 2 de maio. O concello encargarase de
facer os traslados.
12.-A participación neste concurso leva implícita a aceptación das
presentes bases.

