II CERTAME DE PINTURA INFANTIL E
XUVENIL ‘AVIFAUNA’
CURSO 2014-2015

II CERTAME DE PINTURA INFANTIL E XUVENIL
‘AVIFAUNA’
OBXECTIVO
O II 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. 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 TODOS os alumnos
que o desexen de cada centro 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 2015.
3. PRESENTACIÓN:
- As obras presentaranse en tamaño DIN A3 e os materiais e a técnica
empregada, de pintura ou debuxo, será libre. Non se valorarán aqueles
traballos feitos a partires de recortes, fotos impresas etc.
A obra deberá ser orixinal e feita polos nenos.
-Cada obra deberá estar correctamente identificada na sua parte posterior
(nome do alumno, curso o que pertence e colexio), aquelas obras que non
veñan coa identificación non poderán ser valoradas.

- No caso de conter elementos lingüísticos a lingua empregada será sempre o
galego.
- Os traballos enviaranse, indicando no sobre “II CERTAME DE PINTURA
INFANTIL E XUVENIL AVIFAUNA” e a categoría na que participa (2º ou 3º ciclo
de Primaria, ou ambas). Todos os traballos deberán ser enviados por correo
postal ou entregados na sede de AVIFAUNA (Montirón 65-67 Entlo A, 27002,
Lugo)

4. PRAZO DE PRESENTACIÓN: dende o 15 de febreiro ata o 15 de abril de 2015.
5. NÚMERO DE TRABALLOS: Cada participante no certame poderá presentar
unha sola obra coa que non teña participado previamente en ningún outro
certame semellante.
6. PROPIEDADE DOS TRABALLOS: As obras premiadas quedarán a disposición de
AVIFAUNA, que poderá publicalas ou facer o uso delas que estime conveniente.
Así mesmo, as obras non premiadas serán devoltas aos centros de ensino
correspondentes.
7. XURADO: O Xurado estará integrado por diversas persoas que desenvolven a
súa labor profesional no campo da cultura e a educación.
8. 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 e material escolar.
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 e material escolar.
9. RESOLUCIÓN: A resolución do Xurado, que se comunicará con antelación ás
persoas gañadoras, faráse pública a partires do 17 de abril do 2015.
10. ACEPTACIÓN DAS BASES: A participación no Certame supón a aceptación total
das súas bases e a decisión do Xurado.

11. ENTREGA DE PREMIOS: Os premios serán entregados no transcurso dun acto
que se anunciará oportunamente. Estarán convidados todos os participantes
no concurso, sexan ou non gañadores.
12. OUTRAS CONSIDERACIÓNS: A participación neste certame implica a
autorización das nais/pais ou titores/as 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.

D/Dª :
D.N.I. :
Nº TELÉFONO :
AUTORIZO @ MEU/MIÑA FILL@ :
CENTRO :
A ASISTIR Ó PARQUE ZOOLÓXICO DE AVIFAUNA O DÍA :

Autorizo os organizadores das Actividades de Educación Ambiental do Parque Zoolóxico de
AVIFAUNA ó uso divulgativo das imaxes realizadas durante a realización de dita actividade.

SI

NON
Firma do pai/nai ou titor

As imaxes realizadas serán solo utilizadas para divulgar a campaña da citada actividade, sendo
propiedade do Parque Zoolóxico de AVIFAUNA, e non terán en ningún momento uso comercial
ou lucrativo.
Os datos persoais son de carácter reservado e unicamente poderán ser consultados pola
Organización da Actividade,non podendo ser empregados para outros fins. Lei 15/1999 de 13
de Decembro sobre a protección de datos de Carácter Persoal.

ANEXO I
FOLLA DE INSCRICIÓN NO Il CERTAME DE PINTURA INFANTIL E XUVENIL
‘AVIFAUNA’
Centro:

Director/a:

Profesor/a:

Alumno/a:

Enderezo:

Teléfono:

Fax:

E-mail:

Aceptanse as bases do certame
SINATURA DO DIRECTOR/A DO CENTRO

