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CONCELLO DE VALDOVIÑO. ENTROIDO 2022
O Concello de Valdoviño convida a todos os seus veciños a sumarse á iniciativa
“ENTROIDO EN REDES 2022” que se poñerá en marcha a través das redes sociais do
Concello, coa intención de contribuír a preservar a festa cíclica do Entroido coa
intencionalidade de poder o vindeiro ano retomar nas condicións habituais a celebración en
presencial para participantes e público acompañante.
O ENTROIDO EN REDES.
1. Poderase participar nas seguintes categorías :
-Fotografía individual
-Fotografía grupo
-Vídeo individual e vídeo parella
-Vídeo de grupo e ou comparsa con unha canción. Grupo mínimo de tres persoas.
-Video de grupo e ou comparsa con unha parodia. Grupo mínimo de tres persoas.
Os interesados poderán participar en todas as categorías que desexen sempre e cando o
disfrace sexa claramente diferente en cada unha das mesmas, isto é: non serán considerados
como válidos a presentación en varias categorías de fotografías ou vídeos da mesma persoa
usando o mesmo disfrace aínda que sexa con distintos complementos. No caso de grupos
con cancións e parodias sería igual : se se quere presentar unha segunda canción ou
parodia, a indumentaria da comparsa ou grupo terá que ser diferente da primeira.
2. Para participaren, os interesados deberán enviar entre o 24 de febreiro e as 14,00 horas do
3

de

marzo

,

as

culturavaldovino@gmail.com

fotografías

e/ou

vídeos

ao

correo

electrónico

acompañado/s da folla de solicitude de participación

cuberta que poderán descargar da páxina web do Concello www.concellodevaldovino.com
ou ben recoller presencialmente na Casa da Cultura Na Solicitude de participación terán
que facer constar os seguintes datos : nome e apelidos dos participantes, concello de
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empadroamento, teléfono, categoría na que concursa, autorización para cesión de imaxes e
autorización de participación se fose menor.
NON SERÁN TIDAS EN CONTA AS FOTOGRAFÍAS E VÍDEOS DAS QUE NON
SE ENVIASE FOLLA DE SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN DEBIDAMENTE
CUMPRIMENTADA.
As fotografías e vídeos presentados correctamente mostraranse nas redes sociais do
Concello de Valdoviño .
3. As mellores fotografías e vídeos de cada categoría recibirán vales para consumo en
comercio local segundo se indica :
Fotografía individual. 1 vale de 50,00 euros para consumo en empresa local para cada
unha das tres mellores fotografías seleccionadas entre todas as participantes nesta
categoría.
Fotografía grupo. 1 vale de 50,00 euros para consumo en empresa local para cada
unha das tres mellores fotografías seleccionados entre todas as participantes nesta
categoría.
Vídeo individual e/ou vídeo parella. 1 vale de 75,00 euros para consumo en empresa
local para os dous mellores vídeos seleccionados entre todos os participantes nesta
categoría.
Vídeo de grupo e ou comparsa con unha canción (tres ou máis compoñentes). 1 vale de
200, 00 euros para consumo en empresa local para o mellor vídeo seleccionado entre
todos os participantes nesta categoría. E 1 vale de 100,00 euros para consumo en
empresa local para o segundo mellor vídeo seleccionado entre todos os participantes
nesta categoría.
Video de grupo e ou comparsa con parodia (tres ou máis compoñentes). 1 vale de 200,
00 euros para consumo en empresa local para o

mellor vídeo seleccionado entre

todos os participantes nesta categoría. E 1 vale de 100,00 euros para consumo en
empresa local para o segundo mellor vídeo seleccionado entre todos os participantes
nesta categoría.
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No caso de que algunha categoría careza de participantes ou non se asignen todos os vales
de consumo na mesma, o xurado poderá tomar a decisión de destinar o importe deses vales
a outras categorías sempre e cando non se supere o importe total estipulado para esta
convocatoria.
4.- A información acerca dos vídeos gañadores darase a coñecer entre os días 4 e 5 de
marzo a través das redes sociais do Concello así como na súa páxina web. Así mesmo,
chamarase aos seleccionados para confirmaren a súa asistencia na data oficial de entrega
do vale que se fará nun acto que terá lugar o día 6 de marzo ás 18,00 horas no auditorio da
Casa da Cultura. Será de obrigado cumprimento a asistencia de polo menos unha persoa por
vale que, no caso de non poder asistir , deberá comunicar a asistencia dun representante para
recoller o vale, caso contrario e salvo caso de forza maior, o obsequio será desestimado para
esa persoa ou grupo.
5.-Pregamos que na medida do posíbel se elaboren os disfraces con materiais e obxectos
dos que se dispoñan nas propias casas, polo que a orixinalidade e creatividade serán puntos
a ter en conta.
6.- Nas categorías que supoñan disfrace en grupo será preciso que haxa unha temática
común que englobe a todos os disfrazados.
7. Na categoría de vídeos realizarase unha gravación cunha duración máxima de 3 minutos.
8.-As fotografías e vídeos teñen que ser tomados no presente ano 2022.
9.-Dado o carácter humorístico desta festa tradicional, o Concello de Valdoviño

non

asumirá responsabilidade algunha sobre os disfraces participantes, non obstante , non se
aceptarán fotografías e vídeos que reflictan comportamentos ilegais, vexatorios ou de mal
gusto que excedan o espírito crítico, satírico e lúdico do Entroido.
Valdoviño, a 7 de febreiro de 2022.
Alcalde,
Alberto González Fernández.

