
INTRODUCIÓN

Coa principal finalidade de dinamizar, dar a coñecer e promover a visita e a compra nos establecementos do noso Concello, propoñemos 

o seguinte certame no que poderán participar todos os locais e comercios da nosa vila. A competición consistirá en valorar e premiar 

a mellor decoración do escaparate ou entrada do local neste entroido 2021  na que o xurado, será a poboación en xeral e a 

veciñanza do noso concello en particular.

1 PARTICIPANTES

Poderán participar neste certame todos os locais e comercios do Concello de Laxe, que así o fagan saber ó concello, entregando a 

correspondente folla de inscrición que de xeito individual se remitiu aos 38 locais e establecementos comerciais da nosa vila.

2 PRAZOS

● Prazo de inscrición dos establecementos  na Casa do Concello ou tde forma telemática a través da Sede Electrónica Municipal: do 

10.02.2021 ó 16.02.2021. A cada establecemento remitiráselle un modelo de folla de inscrición de maneira impresa, na que consintirá a 

difusión das imaxes decorativas de entroido do seu establecemento nas redes sociais e páxina web municipal.

● A partir das 12.00 horas do 16 de febreiro do 2021 persoal do Concello de Laxe tomará fotografías dos escaparates  e/ou entradas 

ao establecementos.

● O martes 16 de febreiro, todas as fotografías dos establecementos participantes iránse subindo tanto á páxina web municipal 

como ó perfil do Facebook do Concello de Laxe para que cada persoa, nominadamente e con independencia do seu lugar de 

procedencia, poida emitir o seu voto ó establecemento que segundo el ou ella merece gañar o certame.

● Prazo de votacións popular: do 16 ó 19 de febreiro do 2021.

● Día da entrega dun diploma e agasallo conmemorativo do certame  ó establecemento que máis votos reciba a través das diferentes 

canles habilitadas: sábado 20 de febreiro.

3 VOTACIÓNS

Para que cada persoa poida emitir os seus votos, habilitaranse 3 vías para facelo:

3.1  POR MENSAXERÍA WHATSAPP ENVIANDO UNHA MENSAXE AO NÚMERO DE TELÉFONO DE NOVASLAXE: 657 771 006

3.2 A TRAVÉS DO PERFIL DE FACEBOOK DO CONCELLO DE LAXE, dando un me gusta á imaxe do escaparate/local mellor decorado.

3.3. DE MANEIRA PRESENCIAL, depositando unha papeleta de voto no BUZÓN HABILITADO Ó EFECTO na planta baixa da Casa 

do Concello, en horario de mañá, de 09.00 a 14.00 horas na planta baixa.

 - Haberá follas de votación ao carón do buzón.

 - No caso de que unha merma persoa emita varios votos, só se terá en conta o primeiro voto emitido cronoloxicamente.

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

●  O xurado estará formado por todas aquelas persoas que emitan os seus votos a través das canles antes mencionadas.

●  O establecementos gañador, será aquel que máis votos en positivo reciba.

●  Do procedemento:

● Ás 12.00 horas do venres 19 de febreiro pecharase o prazo para emitir votacións. Non serán tidas en conta aquelas que se 

fagan despois dese horario.

● O persoal do concello será o encargado de recompilar e sumar todos os votos emitidos por calquera das 3 canles xa 

comentadas. 



5 DO PREMIO
●Unha vez sumados os votos, comunicaráselle ó establecemento gañador.

●O sábado 20 de febreiro, faráselle entrega dun diploma e agasallo conmemorativo ao propietario do establecemento no seu 

propio local.

●Unha vez entregado o premio, difundirase o resultado do certame nas canles dixitais municipais, así como aos medios de 

comunicación locais.

6 DEREITOS DE AUTOR e PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

●O Concello, resérvase o dereito de exposición, reprodución e publicación  das fotografías tomadas dos diferentes 

establecementos, sen que, en ningún caso, medie ánimo de lucro e sen que poidan ser obxecto de compravenda. 

●En ningún caso, serán esixibles dereitos de autor.
●Cada establecemento participante no devandito Certame consinte que o Concello de Laxe faga públicos os datos relativos ó nome, 

enderezo e datos de contacto do dito establecemento, así como a fotografía da persoa propietaria de dito establecemento no momento 

da recollida e entrega do premio do concurso, que se fará pública para o seu xeral coñecemento tanto ós medios de comunicación locais 

como a través dos medios de comunicación social dependentes do Concello de Laxe, previa autorización da persoa/s gañadora/s 

outorgada a través da mesma folla de inscrición.

●Os datos persoais recollidos durante o certame, serán empregados, unicamente, coa finalidade de xestionar e executar 

este.

●O/s nome/s e apelidos da/s persoa/s que emitan os seus votos, en ningún caso serán feitos públicos, pero si serán 

necesarios para comprobar e tentar que cada persoa poida emitir un único voto.
●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. 

7 A participación neste certame supón a TOTAL ACEPTACIÓN DAS BASES.

 (2ª PARTE)
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