
BASES DO CONCURSO DE EXPRESIÓNS SOBRE O SAN XOÁN “FÓRA MEIGALLO!” DA POBRA DO
CARAMIÑAL 2020

FINALIDADE:   A finalidade  é  coñece-las  plantas  e  rituais  do  San  Xoán  na  Pobra  do  Caramiñal,  ademais  de
recollermos unha escolma de expresións relacionadas con esta tradición e uni-la memoria das nosas persoas maiores
coas redes sociais.

TEMA: O San Xoán na Pobra do Caramiñal 

PARTICIPANTES: Aberto a toda a cidadanía

REQUISITOS: 

• Serán expresións verbais (ditos, refráns, costumes, combinacións de herbas que se recollen) relacionadas co San
Xoán,  sen fotografías.
• As expresións que se escriban fóra do Facebook do Medio Ambiente da Pobra do Caramiñal ou fóra do prazo non
concursarán.
• As expresións que non se escriban en galego non concursarán.

FORMA E PRAZO DA PARTICIPACIÓN
Hoxe venres 19 de xuño ás 14:00 horas o Concello publicará no Facebook do Medio Ambiente da Pobra do Caramiñal
unha invitación que convidará a cidadanía a participar no concurso Fóra meigallo! A participación será escribindo as
expresións nos comentarios desa publicación entre as 14:00 horas de hoxe, venres 19 de xuño, e as 23:59 horas de
sábado 20 de xuño.

Varias persoas poden publica-la mesma expresión, cada publicación valorarase de forma individual.  
A mesma persoa pode publicar varias expresións e valorarase cada unha de forma individual.

FORMA E  PRAZO  DA VALORACIÓN:  Será  a  veciñanza  quen  decida  as  expresións  gañadoras  a  través  dos
“gústame”.  Calquera  persoa  poderá  votar  mediante un  “gústame” na  expresión que  elixa.  Poderanse  votar  varias
expresións. O prazo de votacións será dende hoxe, venres 19 de xuño ás 14:00 horas, ata luns 22 de xuño ás 12:00
horas. As tres expresións en galego que máis “gústame” obteñan levarán un agasallo.

FORMA E PRAZO DA RESOLUCIÓN
No luns 22 de xuño ás 14:00 horas as persoas gañadoras  serán nomeadas por unha resolución da Alcaldía,  que se
publicará  no Facebook do Medio Ambiente  da Pobra do Caramiñal  e  nas  redes  sociais  do Concello da Pobra  do
Caramiñal, así como na páxina www.apobra.gal. Despois serán avisadas a través do Facebook do Medio Ambiente e nas
ditas redes sociais do Concello e páxina web municipal.

Os agasallos serán os seguintes:

1- Primeira expresión con máis “gústame”: recibirá  1 bolsa de tea
2- Segunda expresión con máis “gústame”: recibirá 1 bolsa de tea
3- Terceira expresión con máis “gústame”: recibirá  1 bolsa de tea

FORMA E PRAZO DE ENTREGA DOS AGASALLOS: No martes 23 de xuño ás 14:00 horas farase a entrega dos
agasallos na casa consistorial ás persoas gañadoras.

OUTRAS: A participación neste concurso implica a aceptación da totalidade das presentes bases. 

http://www.apobra.gal/

