ANPA ALBORADA
ASOCIACION DE NAIS E PAIS
COLEXIO ALBORADA
AVDA. AEROPUERTO, 392 – VIGO

I CONCURSO DE ENTROIDO ONLINE. EDICIÓN
2021, DA ANPA ALBORADA
BASES:

1. Poderán participar libremente todos os alumnos interesados da escola, dende INFANTIL a ESO.
A duración do I CONCURSO DE ENTROIDO ONLINE 2021 establécese do 3 ao 17 de febreiro,
ambos inclusive.

2. A información destas bases entregarase ao colexio para o seu coñecemento e difusión entre os
alumnos mencionados no punto 1. Así mesmo, amosaranse, para xeral coñecemento, na páxina de
Facebook, no perfil de Instagram da ANPA e no Páxina web do colexio. A participación no
concurso implica a aceptación destas bases.

3. A fotografía terá carácter individual e farase na casa ou na rúa, pero sempre fóra do colexio. O
rostro do participante o ocultaremos, e a publicaremos nas redes sociais. Cada alumno só pode
enviar unha soa foto ao correo electrónico anpacolegioalborada@gmail.com

4. Outorgarase un premio ao disfraz máis orixinal de cada curso, o xurado valorará a orixinalidade
acorde á idade do participante.
Todos os cursos terán premio, a non ser que non recibamos ningunha fotografía dalgún alumno
disfrazado dese curso.

5. O plazo de presentación das fotografías rematará o día 17 de Febrero.

6. As
fotografías
enviaranse
por
correo
electrónico
ao
seguinte
enderezo
anpacolegioalborada@gmail.com, indicando o nome, apelidos e curso ao que pertence o estudante
e no seu momento, enviaranse ao xurado, por cursos, todos ao mesmo tempo tempo.
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7. Unha persoa da Xunta Directiva da Administración da Anpa elaborará unha lista de participantes
nunha orde aleatoria para que non se poida identificar a cada neno. As fotografías que non
cumpran os puntos anteriores serán rexeitadas polo xurado e non participarán no concurso.

8. O proceso de deliberación do xurado terá lugar o 19 de febreiro de 2021.

9. O xurado estará composto pola parte da Xunta Directiva da ANPA que non teña fillos neses
cursos.
10. O fallo do concurso terá lugar o 22 de febreiro de 2021 e publicarase na páxina de Facebook, no
perfil de Instagram da ANPA e na páxina web da escola. Os premios entregaranse por
mensaxería ás casas dos gañadores entre o 22 e o 28 de febreiro de 2021.

En Vigo, a 22 de Enero 2021.
ANPA ALBORADA

2

