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I CERTAME DE PINTURA INFANTIL E XUVENIL
‘AVIFAUNA’
OBXECTIVO
O I Certame de Pintura Infantil e Xuvenil ‘Avifauna’ ten por obxectivo estimular entre o
alumnado participante o coñecemento e o interese polo mundo das aves e o medio
natural, para a súa conservación como parte do patrimonio colectivo galego, ao
tempo que se potencia o desenvolvemento das súas habilidades e creatividade a
través da pintura.

BASES DO CERTAME
1. PARTICIPANTES: O certame está dirixido ao alumnado de 2º e 3º ciclo de
Primaria dos CEIP situados na provincia de Lugo.
2. TEMÁTICA: O tema no que se basearán os traballos é ‘O mundo das aves’.
3. INSCRICIÓN: Os centros de ensino participantes deberán enviar a ficha de
inscrición
(ANEXO
I)
á
través
do
enderezo
electrónico
administración@avifauna.net ou por correo postal á sede de AVIFAUNA
(Montirón 65‐67 Entlo A, 27002, Lugo). Poderán concursar un total de 40
alumnas e alumnos (10 por curso) de cada centro escolar. O alumnado
participante será elixido polo seu respectivo titor/a escolar. Establécese un
prazo de inscrición a contar dende a data de publicitación das presentes bases
na páxina web de AVIFAUNA ata o 15 de marzo de 2013.
4. PRESENTACIÓN: As obras presentaranse nun tamaño DIN A3 e os materiais e a
técnica empregada serán libres. No caso de conter elementos lingüísticos a
lingua empregada será sempre o galego. Os traballos enviaranse sen remite,
indicando no sobre “I CERTAME DE PINTURA INFANTIL E XUVENIL AVIFAUNA” e
a categoría na que participa (2º ou 3º ciclo de Primaria). Acompañaranse dun
sobre pechado no que se indicará o nome, enderezo, idade, teléfono e centro
onde estuda a/o participante. Todos os traballos deberán ser enviados por
correo postal ou entregados na sede de AVIFAUNA (Montirón 65‐67 Entlo A,
27002, Lugo)

5. PRAZO DE PRESENTACIÓN: dende o 16 de marzo ata o 10 de maio de 2014.
6. NÚMERO DE TRABALLOS: Cada participante no certame poderá presentar unha
soa obra coa que non teña participado previamente en ningún outro certame
semellante.
7. PROPIEDADE DOS TRABALLOS: As obras premiadas quedarán a disposición de
AVIFAUNA, que poderá publicalos ou facer o uso deles que estime conveniente.
Así mesmo, as obras non premiadas serán devoltas aos centros de ensino
correspondentes.
8. XURADO: O Xurado estará integrado por diversas persoas que desenvolven a
súa labor profesional no campo da cultura e a educación.
9. PREMIOS: Establécense o seguintes premios e categorías:
Categoría Infantil (2º ciclo de Primaria)
1º Premio: 1 Tablet e Carné de socia/o de AVIFAUNA.
2º 1 lote de libros e Carné de socia/o de AVIFAUNA.
3º Carné de socia/o de AVIFAUNA.
Categoría Xuvenil (3º ciclo de Primaria)
1º Premio: 1 Tablet e Carné de socia/o de AVIFAUNA.
2º 1 lote de libros e Carné de socia/o de AVIFAUNA.
3º Carné de socia/o de AVIFAUNA.
10. RESOLUCIÓN: A resolución do Xurado, que se comunicará con antelación ás
persoas gañadoras, farase pública no mes de xuño de 2014.
11. ACEPTACIÓN DAS BASES: A participación no Certame supón a aceptación total
das súas bases e a decisión do Xurado.
12. ENTREGA DE PREMIOS: Os premios serán entregados no transcurso dun acto
que se anunciará oportunamente.
13. OUTRAS CONSIDERACIÓNS: A participación neste certame implica a
autorización das nais/pais ou titores/as das e dos participantes.

Para solicitar maior información poden dirixirse á sede de AVIFAUNA (Montirón 65‐67
Entlo A, 27002, Lugo .Teléfono de contacto: 982‐24‐20‐53), tamén a través do
enderezo electrónico administracion@avifauna.net.

