
11.- Farase unha exposición con todas as 

obras do concurso nunha data sen 

determinar. Unha vez rematada, o 

concello non enviará as obras aos/ás 

autores/as por ningún medio de 

transporte. 

12.- O concello non se fai responsable de 

calquera continxencia que poidan sufrir as 

obras ou os materiais dos participantes 

durante o desenvolvemento do Concurso 

nin con posterioridade. Ademais reservase 

o dereito de tomar decisións non 

reflectidas nas presentes Bases, así como 

solucionar calquera tipo de conflito na 

interpretación das mesmas. 

13.- A participación neste concurso de 

Pintura Rápida supón a plena aceptación 

das presentes bases. 
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7- O xurado avaliador emitirá o fallo o mesmo día 

25 de xullo, ás 21:00 h na Casa Mariñeira,  no 

sitio do comezo do concurso. A entrega de 

premios terá lugar nese mesmo momento. A 

decisión do xurado será inapelable. Estará 

composto por profesionais do mundo da arte 

pictórica. 

8.-PREMIOS:  

1º   premio: 300 euros 

2º premio: 200 euros 

3 accésits de 100 euros 

Diploma 

 

9.- Si o xurado o estimara oportuno, algúns dos 

premios poderían quedar desertos. 

10.- As obras premiadas pasarán a ser 

propiedade do Concello da Pobra do Caramiñal, 

que se reservará o dereito de reprodución da 

obra. 

 

 

O concello da Pobra do Caramiñal convoca o 

Concurso de Pintura Rápida, que se levará a 

cabo o martes 25 de xullo dirixido a pintores/

as co fin de contribuír a promoción da arte 

pictórica e que se rexerá con arranxo as 

seguintes BASES: 

 

1.- O tema  será "Estampas mariñeiras da 

Pobra do Caramiñal". O lugar onde se realizará 

a obra debe formar parte da fachada marítima 

da vila e sempre dentro do casco urbano, pois 

a intención é que as persoas interesadas 

poidan facer unha ruta a pé para ver en acción 

aos/ás diferentes artistas. O mar, dunha ou 

doutra maneira sempre debe ser un dos 

protagonistas principais do cadro, ben 

directamente ou ben a través de paisaxes que 

teñan unha clara vinculación con el 

(embarcacións, redes, fábricas de conservas, 

etc.). 

  

2.- A inscrición será de balde e o prazo estará aberto 

ata o día 23 de xullo. Poderase realizar mediante o 

teléfono 671090262, mediante solicitude na Oficina 

de Turismo, no departamento de Turismo do concello 

(1º andar) ou a través de correo electrónico: 

turismo@apobra.gal Indicarase o nome e o teléfono 

de contacto. Deberase sinalar o lugar exacto no que 

se realizará a obra, para que o concello poida darlle a 

publicidade axeitada, mediante un pequeno plano ou 

unha descrición que permita a súa identificación 

precisa. O cambio de lugar con posterioridade non 

será admitido e non ocupalo durante o concurso 

significará a inmediata descualificación. 

3.- O concurso está aberto á participación de 

pintores/as a partir de 16 anos. 

4.- Cada participante deberá ir provisto de todo 

material que poida necesitar para levar a cabo a súa 

obra, incluído o cabalete. O soporte deberá ser ríxido 

(lenzo, taboleiro,..). Presentarase sen ningún tipo de 

marco. A mancha de acuarela terá medida libre sobre 

soporte ríxido e o papel irá fixado sobre bastidor 

debidamente grampado e tensado. 

5.- O soporte será selado e numerado polo concello o 

día do concurso. O procedemento e as técnicas serán 

libres.  

6.- O comezo do concurso comezará na Casa 

Mariñeira (Parque do Castelo) ás 9:30 h e rematará ás 

19:00 h no mesmo sitio. 
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