CONCURS DE BETLEMS ORGANITZAT PEL CENTRE CULTURAL I
S’ESTOL DES GERRICÓ
BASES:
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 del dia 13 al 22 de
desembre a la Casa de Cultura i a la Llibreria Ramon Llull. És imprescindible deixar un
telèfon.
6- La visita del jurat als betlems inscrits es realitzarà el dilluns 27 ò el dimecres dia
29 de desembre, a partir de les 9 del matí.
7- El jurat classificarà els betlems a una de les següents categories:
a- SUPERIOR
b- INFANTIL
c- INSTITUCIONS
8- 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: 10 euros i Diploma.
Tercer Premi: 10 euros i Diploma.
c- INSTITUCIONS: S’entregaran 25 euros i Diploma a les institucions
participants.
9- L’acte d’entrega de premis tindrà lloc després de les beneïdes de Sant Antoni prop
vinents.
10- El guanyador del primer premi de la categoria superior podrà muntar l’any que ve el
betlem a la Casa de Cultura.
11- El guanyador del primer premi de la categoria infantil podrà muntar l’any que ve el
betlem a la biblioteca Joan Estelrich de Felanitx.

12- A tots els participants se’ls entregarà la figura d’un pastoret per al betlem.
13- Pregam el màxim respecte per la flora balear, especialment l’herba de la roca i
l’arbocer.
14- La llista dels participants es publicarà al Centre Cultural.
15- La participació al concurs implica l’acceptació de les presents bases.
16- Totes les qüestions no contemplades a les bases seran resoltes per l’organització.
Els betlems guanyadors del concurs del Nadal 2009 s’inauguraran el proper dia 17
de desembre.
L’infantil, a la Biblioteca Joan Estelrich a les 19.00 hores, i el superior, a la Casa
de Cultura a les 19.30 hores.

