CONCURS DE BETLEMS NADAL 2.011
ORGANITZAT PEL CENTRE CULTURAL I S’ESTOL DES
GERRICÓ DE FELANITX.
BASES DEL CONCURS:
1.- Hi podran participar totes les persones del terme municipal de
Felanitx.
2.- No hi haurà limitació pel que fa a la grandària dels betlems.
3.- El jurat valorarà essencialment la creativitat.
4.- El jurat estarà integrat per persones representants de les entitats
organitzadores.
5.- Les inscripcions a aquest concurs es formularan per escrit fins
dia 21 de desembre de 2.011 a la Casa de Cultura, a la Llibreria
Ramon Llull, o als llocs on hi hagi fulls d’inscripció.
6.- Per a poder participar al concurs és imprescindible emplenar
correctament el full d’inscripció que s’adjunta.
7- La visita del jurat als betlems inscrits es realitzarà el dia 29 de
desembre i el dia 30 , a partir de les 16:00 hores.
8.- S’estableixen 4 categories:
 SUPERIOR: hi podràn participar tots els inscrits
que tenguin més de 10 anys d’edat.
 INFANTIL, hi podran participar els nins d’edats
compreses entre els 3 i 10 anys.
 INSTITUCIONS: S’entenen per tals, les escoles i
les agrupacions o associacions del terme
municipal de Felanitx que estiguin debudament
constituides com a tals.
 COMERÇOS (botigues, restaurants, bars …): El
betlem ha d’estar instal.lat a un lloc de l’interior del

comerç que hi participa
(preferentment al mostrador).

visible

al

públic

El participant podrà voluntariament inscriure la seva
participació a la categoria superior a la que li correspon per
edat.
En cap cas es podrà participar alhora a dues categories
diferents.

9.- Cada categoria tindrà els següents premis:
a- SUPERIOR:
Primer premi: 95 euros i Diploma.
Segon premi: 45 euros i Diploma.
Tercer premi: 15 euros i Diploma.
b- INFANTIL:
Primer premi: 25 euros i Diploma.
Segon Premi: 15 euros i Diploma.
Tercer Premi: 10 euros i Diploma.
c- INSTITUCIONS: S’entregaran 25 euros i Diploma a les
institucions participants.
d- COMERÇOS:
Primer premi: 50 euros i Diploma.
10.- A tots els participants s’els entregarà una gratificació especial
consistent en un figura o motiu per posar al Betlem.
11.- L’acte d’entrega de premis tindrà lloc després de les beneïdes
de Sant Antoni prop vinents.
12- El guanyador del primer premi de la categoria superior podrà
muntar l’any que ve el Betlem a la Casa de Cultura de Felanitx.
13.- El guanyador del primer premi de la categoria infantil podrà
muntar l’any que ve el betlem a la biblioteca Joan Estelrich de
Felanitx.

14.- En cas que els guanyadors de les categories superior i infantil
no estiguin interessats en muntar el betlem als llocs referits als
punts 12 i 13 anteriors, ho haurà de comunicar a l’organització
(Centre Cultural o l’agrupació S’Estol des Gerricó) abans del dia 1
d'octubre del 2012 als efectes oportuns.
15.- Pregam el màxim respecte per la flora balear, especialment
l’herba de la roca i l’arbocer.
16.- La llista dels participants es publicarà a la pàgina web de
S’Estol des Gerricó i al Centre Cultural.
17.- Les fotografies que faci el jurat de cada betlem participant al
concurs es publicaran a la pàgina web de S’Estol des Gerricó, amb
indicació del nom i edat de la persona que l’ha realitzat.
18.- La participació al concurs implica l’acceptació de les presents
bases.
19.- Totes les qüestions no contemplades a les bases seran
resoltes per l’organització.
Els betlems guanyadors del CONCURS DE BETLEMS NADAL 2010
s’inauguraran el proper dia 16 de desembre.
-

El Betlem de la categoria infantil: a la Biblioteca Joan
Estelrich a les 19.30 hores.
El Betlem de la categoria superior: a la Casa de Cultura a
les 20.00 hores.

