BASES REGULADORAS DO II CERTAME DE DEDICATORIAS DE AMOR “Dillo ben bonito”:
“O amor prémiase en Laxe”

INTRODUCIÓN
Aínda que entendemos que as dedicatorias de amor, sexan de parella, de amizade ou a familiares, non deben facerse tan só un
día ó ano, senón máis ben todo o contrario... Tomando como pretexto que este día existe, así como a súa popularidade, dende os
Departamentos de Comercio, Hostalaría, Turismo e Cultura do Concello de Laxe, propoñemos esta iniciativa para conmemoralo
así como para promover entre a poboación, a composición de textos breves, que destaquen pola súa fermosura, de textos con
corazón, de textos con sentimento.
Se ben na 1ª edición deste certame no ano 2020 premiouse o amor de parella, de amizade, ós familiares, nesta 2ª edición,
premiaremos O AMOR EN PARELLA.
Pretendemos que compartades con nós que “tendes o corazón ateigado”, que “estades namorados”, que nos fagades participes
da vosa ledicia... queremos, en definitiva, coñecer os vosos sentimentos expresados en formato de texto breve en prosa ou en
verso, a modo de dedicatoria.
A norma máis importante, sentir o que se escriba, amosar os sentimentos, compartir o voso corazón a través das verbas, con ou
sen rima, con ou sen métrica, con ou sen estrofa...
PARTICIPA E DEDICA AS TÚAS PALABRAS CON SENTIMENTO A TÚA PARELLA, Ó TEU AMOR, ben sexa este REAL OU
PLATÓNICO. Se a túa dedicatoria é elexida como unha das mellores deste 2021, poderás gañar, por sorteo, unha noite de
aloxamento con almorzo para dúas persoas en Laxe, nun dos 9 establecementos hoteleiros, hostaleiros e/ ou casas de turismo
rural que participan na iniciativa.
1 PARTICIPANTES

•

Poderá participar nesta iniciativa, todas as persoas que así o desexe, sexan ou non residentes en Laxe, sempre e cando
sexan maiores de idade.

•

Cada persoa, nominadamente, só poderá presentar unha única dedicatoria. Só será admitida a primeira dedicatoria
recibida no noso concello de cada unha das persoas participantes. As restantes recibidas arquivaranse, pero en ningún caso
poderán optar aos premios do certame.

2 TEMA
O tema xenérico elixido este ano é “O AMOR EN PARELLA”, ben sexa este amor REAL OU PLATÓNICO.
3 FORMATO E OUTROS REQUISITOS DA DEDICATORIA
•

A DEDICATORIA concretarase nun TEXTO BREVE EN PROSA ou EN VERSO.

•

Deberá ter UN MÍNIMO de 15 PALABRAS e un MÁXIMO de 80.

•

Preferentemente, redactarase en idioma galego, aínda que tamén se admitirá o castelán para aquelas persoas que non
coñezan o idioma galego.

•

A dedicatoria poderá entregarse escrita a man ou mecanografiada pero, en todo caso, deberá ser lexible.

•

Ó COMEZO DA PUBLICACIÓN, escribirase en letras maiúsculas O TÍTULO DA DEDICATORIA, a continuación a
dedicatoria e Ó FINAL desta escribirase un PSEUDÓNIMO que cada persoa participante elixirá libremente e que será o que
se facilitará ó xurado para garantir o anonimato e a imparcialidade dos membros do xurado.

•

En mensaxe, parágrafo ou papel diferente deberanse facilitar os DATOS PERSOAIS das persoas participantes: nome e
apelidos, ano de nacemento, concello de residencia e teléfono/s de contacto.

•

O texto que se presente deberá ser inédito e reunir uns mínimos de sentido e calidade para ser admitido ó certame.
Neste senso, dende o Departamento de cultura do Concello, a medida que se vaian recibindo as dedicatorias, realizarase un
control e primeiro filtrado destas, excluíndo aquelas que constitúan un plaxio e/ou que non reúnan uns mínimos de sentido e
calidade. Serán excluídas e eliminadas de xeito inmediato aquelas publicacións con contidos que lesionen ou firan dereitos
e/ou sentimentos de terceiros ou que empreguen vocabulario inadecuado.

4 DOS PRAZOS e DA FORMAS DE PRESENTACIÓN

•

Dende as 15.00 horas do luns 8 de febreiro ata ás 12.00 horas do venres 12 de febreiro deste ano 2021.

•

Haberá 4 MODALIDADES DE PRESENTACIÓN DAS DEDICATORIAS e envío de datos persoais:
◦

POR MENSAXE DE FACEBOOK ENVIADO DE FORMA PRIVADA A TRAVÉS DA PÁXINA DO FACEBOOK DA
BIBLIOTECA DE LAXE: /facebook.com/bibliotecalaxe.

◦

POR MENSAXE DE WHATSAPP ENVIADO AO NÚMERO DE TELÉFONO DE NovasLaxe: 657 771 006

◦

POR CORREO ELECTRÓNICO dirixido a: cultura@concellodelaxe.com

◦

DE MANEIRA PRESENCIAL, depositando nun sobre a dedicatoria xunto cos datos persoais no BUZÓN SITUADO
NA PLANTA BAIXA DA CASA DO CONCELLO.

•

A técnica de cultura municipal, ou persoa en quen delegue, será a persoa encargada de ir recepcionando todas as
dedicatorias, imprimíndoas nun formato que logo permita a súa introdución nunha furna común para todas elas ,
independentemente da súa forma de presentación. En ningún caso, constarán os datos persoais reais das persoas
participantes xunto coa dedicatoria. Pola contra, en todo caso aparecerá o pseudónimo.

5 DO XURADO E DO PROCEDEMENTO PARA A ELECCIÓN DAS DEDICATORIAS GAÑADORAS

•

O xurado estará constituído por 9 persoas. Cada un dos aloxamentos que participan na iniciativa, designará un
representate con anterioridade ó venres 12 de febreiro que deberá comunicar formalmente ao Concello.

•

•

Os aloxamentos que participarán na iniciativa, son os seguintes:
1.

Apartamentos turísticos O Pescador

2.

Cabañas na area

3.

Casa do Arco

4.

Casa rural Arrueiro

5.

Hospedaxe Residencia Bahía

6.

Hotel Mar de Laxe

7.

Hotel Playa de Laxe

8.

Hotel Náutico

9.

Hotel rústico da Torre

Do procedemento:
◦

Antes das 15.00 horas do venres 12 de febreiro, TODAS AS DEDICATORIAS, independentemente da súa forma de
presentación, serán INTRODUCIDAS NO BUZÓN creado para a celebración deste certame. As dedicatorias recibidas de
xeito informático ou por teléfono serán impresas pola técnica de cultura municipal co pseudónimo da persoa, sen que en
ningún caso consten os datos da persoa autora da dedicatoria.

◦

O sábado 13 de febreiro, a Concelleira de Comercio, Hostalaría, Turismo e Cultura do Concello de Laxe, ou persoa en
quen delegue, será a encargada de ir repartindo e entregando en persoa as dedicatorias ás persoas designadas como
membros do xurado en cada aloxamento participante.
As dedicatorias repartiranse de maneira equitativa e aleatoria entre todos os aloxamentos enumerados no
apartado anterior, de forma que cada aloxamento reciba o mesmo número de dedicatorias. No caso de que o número de
dedicatorias que se reciban no concello polas diferentes vías de presentación, sexan de tal número que non permita o
reparto equitativo entre todos os aloxamentos enumerados, para o reparto das dedicatorias sobrantes seguirase un
criterio de orde alfabética dos ditos aloxamentos.

◦

O mesmo 13 de febreiro, antes das 20.00 horas, a persoa designada como xurado de cada aloxamento, no caso de
recibires máis dunha dedicatoria no reparto que faga o concello, deberá elexir e comunicar formalmente ao concello
aquela que considere como a mellor de entre todas as que lle foron entregadas.
Lembramos que esta persoa do xurado, en ningún momento coñecerá a identidade real da persoa autora, xa que dende
o concello só se lle facilitará o seu pseudónimo. O nome da persoa gañadora, desvelarase ó aloxamento unha vez que
este faga a súa elección ou previamente, no caso de que o aloxamento en cuestión reciba unha única dedicatoria.

◦

Os criterios que o xurado deberá empregar para elexir a dedicatoria gañadora, estarán baseados na súa:
▪

ORIXINALIDADE;

▪

CALIDADE;

▪

FERMOSURA e

▪

DELICADEZA

6 DO PREMIO

•

Consistirá na ENTREGA DUN DIPLOMA E UN VALE que dará dereito a gozar dunha noite de aloxamento e almorzo
para dúas persoas no aloxamento que por azar lle toque á dedicatoria no reparto aleatorio previamente realizado.
Tendo en conta as posibles limitacións e recomendacións sanitarias provocadas pola pandemia da COVID-19, o premio
poderase disfutar ó longo de todo o ano 2021, agás naqueles meses de temporada alta e/ou descanso fixados por cada
aloxamento.

•

A entrega do diploma e do vale realizarase o DOMINGO 14 DE FEBREIRO nun acto oficial de dita entrega no Salón de
Plenos da Casa do Concello de Laxe.

•

Unha vez disfrutado o premio, a persoa gañadora deberá presentar no Concello de Laxe o DIPLOMA como gañador/a
do II Certame de Dedicatorias de amor “Dillo ben Bonito”: “ O amor prémiase en Laxe”, así como a factura que lle expedirá
o aloxamento no que disfrute da noite de aloxamento con almorzo, xunto cun número de conta bancaria no que o
Concello lle reembolsará o importo de dita factura. A presentación da dita documentación, poderase facer tanto de xeito
preesencial como de xeito telemático a través da sede electrónica municipal, sempre e cando, claro está, a persoa premiada
conte con algún sistema de identificación dixital.

7 DEREITOS DE AUTOR

•

Todas as dedicatorias que se presente por calquera dos medios sinalados, pasarán a formar parte do arquivo literario
do Concello de Laxe, enriquecendo así o noso patrimonio cultural municipal.

•

O Concello, resérvase o dereito de exposición, reprodución e publicación de ditas composicións sen que medie ánimo
de lucro e sen que poidan ser obxecto de compravenda.

•

En ningún caso, serán esixibles dereitos de autor por parte do autor/a.

•

Cada persoa participante consinte que o Concello de Laxe faga público o seu nome e apelidos no caso de resultaren
premiados.

8 PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL
Os datos persoais recollidos durante o certame, serán empregados, unicamente, coa finalidade de xestionar e executar este,
garnatindo a súa confidencialidade.
Tan só se farán públicos o nome e apelidos da/s persoa/s gañadora/s, así como a súa fotografía no momento da recollida
e entrega do premio do certame, que se enviarán tanto ós medios de comunicación locais e empregarán nos medios de
comunicación social dependentes do Concello de Laxe.
De acordo coa LOPD, Ley orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os datos persoais
facilitados para a participación no concurso, serán incorporados en ficheiros dos que é responsable O Concello de Laxe. Estes
datos serán tratados de xeito totalmente confidencial e serán usados exclusivamente para os fins expresados.
Se desexa exerce-los seus dereitos de acceso, rectificación, oposición ou cancelación dos seus datos persoais que figuran nos
nosos rexistros, por favor, solicíteo escribindo un correo electrónico a cultura@concellodelaxe.com ou enviando unha carta ó noso
enderezo postal enriba indicado.
9 A PARTICIPACIÓN NESTE CERTAME SUPÓN A TOTAL ACEPTACIÓN DAS BASES.

