
 

 

 

 

1º) Os días 20, 21 e 22 de marzo de 2018 terá lugar no CEP de Campolongo a XVI Exposición da 

Camelia. 

2º) Poderán concorrer todos os alumnos e alumnas do centro. 

3º) Poderanse presentar flores pertencentes a calquera especie de camelia ou híbridos. Admítese 

calquera forma de flor, dende a sinxela ata a dobre formal e tódalas formas intermedias de 

variedades. 

 

4º) Concederanse 3 premios para as seguintes modalidades: 

a) Flores 

b)  Presentación artística 

      Sendo libre o  número de flores. 

 

5º) Os concursantes presentarán os lotes de flores na sala de exposicións, entre as 9:00 e 12:30 

horas do día 20 de marzo; non poderán retiralos, sen autorización, antes das 18 horas do día 22 de 

marzo. 

 

6º) Convócanse así mesmo concursos de redacción, poesía, debuxo e pintura, traballos manuais e 

de fotografía. 

Neste concurso concederanse tres premios para cada unha das modalidades anteriores. Os 

premios son  individuais. No caso de presentar un traballo entre varios alumnos e corresponderlles 

un dos premios entregarase un trofeo e, si fora posible, un agasallo a cada integrante do grupo. 

 

Os traballos deberán ser entregados ao titor/a antes do día 15 de marzo que, unha vez 

identificados na parte traseira, fará entrega deles ao Coordinador de Ciclo que os entregará ao 

Coordinador das Actividades Complementarias para ser expostos na sala de exposicións. (O 

Coordinador das Actividades Complementarias non admitirá os traballos entregados despois do día 

16 de marzo). 

No caso de que unha aula presente un traballo colectivo non optaría ao premio por modalidade e 

entregaráselle un diploma de participación.  

 

7º) A inauguración da exposición terá lugar ás 16:30 horas do día 20 marzo e darase lectura ó 

ditame do Xurado do concurso ás 18:00 horas. 

 8º) A comisión organizadora e o Xurado estará composto por membros da comunidade educativa 

do centro. Dito Xurado poderá declarar desertos os premios establecidos se as flores ou traballos 

presentados non alcanzasen o nivel requirido. 

9º) Os concursantes, polo feito de solicitar a inscrición, declaran coñecer e aceptar integramente 

estas bases e someterse ás decisións do Xurado e da comisión organizadora, segundo as súas 

diversas competencias. Os ditames do Xurado serán inapelables. Poderase solicitar calquera 

aclaración sobre as Bases á comisión organizadora. 

Pontevedra, febreiro de 2018 
 

 


