XVIII CONCURS DE BETLEMS D’ALAQUÀS
(2018)
Amb motiu de les festes de Nadal de l’any 2018 l’Ajuntament d’Alaquàs, la
Parròquia Mare de Déu de l’Olivar i l’associació cultural l’Oroneta convoquen el
XVIII Concurs de Betlems d’Alaquàs amb les següents BASES:
1. Tots els participants que vulguen inscriure’s hauran de fer-ho presentant la
fitxa d’inscripció al Departament de Cultura i Festes, al Centre Cultural de l’Olivar c/ Antonia María de Oviedo. 5, de dilluns a divendres de 9 a 14 h i dijous de 16:30
h a 19 h. S'haurà d'especificar clarament la categoria i modalitat en què desitja
participar.
2. El termini de presentació acaba el dimarts 11 de desembre.
3. Podrà participar qualsevol persona resident a Alaquàs o col·lectiu l’àmbit
d’actuació siga la Vila d'Alaquàs, en les següents categories i modalitats:
CATEGORIES:
A. Betlems amb base o superfície inferior o igual a 3 m2.
B. Betlems amb base o superfície superior a 3 m2. **
C. Betlems realitzats per xiquets/es fins a 14 anys sense importar la mesura.
** La categoria B tindrà dues MODALITATS:
IND. Persones individuals
COL. Col·lectius
4. Els betlems participants hauran d'incloure com a mínim les tres escenes
fonamentals: Anunciació als Pastors, Naixement i Adoració dels Reis d'Orient.
5. Els participants hauran d’especificar on es troba el seu betlem i facilitar la
visita del jurat el dimecres 12 o dijous 13 de desembre a partir de les 17 h, avisant
el jurat prèviament de l'hora aproximada.
6. El jurat concedirà els següents premis, a més d’un obsequi per a tots els
participants:
PREMIS CATEGORIA A
1er premi: 50 €
2on premi:30 €

PREMIS CATEGORIA B
(per a cada modalitat)
1er premi: 50 €
2on premi:30 €

PREMIS CATEGORIA C
Lot de llibres de lectura,
valorat en 40 €, al millor betlem.

7. El jurat estarà integrat almenys per un representant de l’associació cultural
L’Oroneta, un representant de la Parròquia Mare de Déu de l’Olivar, un artista local
i com a secretari, un membre del Departament de Cultura i Festes de l’Ajuntament
d’Alaquàs.
8. El jurat valorarà l’esforç, la creativitat i el resultat final, així com el treball
artesanal, els materials utilitzats i l'originalitat del muntatge.
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9. El premi podrà considerar-se desert si el jurat així ho estima.
10. Procedimient:
-

Aquestes bases es publicaran en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament d'Alaquàs, en
la pàgina web www.alaquas.org i en la Base de Dades Nacional de Subvencions.
La instrucció d'aquest procediment correspon a l'Àrea de Cultura i Festes de
l'Ajuntament d'Alaquàs.

11. La inscripció a aquest concurs suposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases,
i l'autorització a l'organització per realitzar i publicar les fotografies dels betlems
que han participat en aquest concurs i també l’acceptació de totes les resolucions
que el jurat adopte.
12. El lliurament dels premis es realitzarà a l’Auditori Nou en el Concert de Nadal
del 14 de desembre a les 22:30 h.
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