# EuQuedoNaCasa #

1. Concurso de Debuxo:
”Pintando o mundo desde a
miña casa un día de corentena”.
2. Concurso de vídeos “Vino
desde a miña xanela”.
3. Concurso: ”Eu cociño en San
Cibrao durante a corentena”
4. Concurso de relato Curto: “A
miña historia un día de
corentena.”
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Participa no concurso # EuQuedoNaCasa #compartindo os teus debuxos,
narración curta, as túas receitas e vídeos. No Concello de San Cibrao
sumámonos
ao
movemento
“YoMeQuedoEnCasa”
seguindo
as
recomendacións sanitarias para frear a propagación do coronavirus. Sabemos
que pode resultar difícil estar moitos días sen saír de casa e por iso queremos
facer máis levadeira a corentena con este reto que poderedes realizar en
familia. Convidámosvos a sorprendernos cos vosos mellores debuxos, as
vosas mellores redaccións, vídeos e as vosas mellores receitas da corentena.

BASES; “EuQuedoNaCasa”
Data vencemento: 01/06/2020
Presentación: On- Line- Móbil
Participantes: Todos os veciños empadroados no Concello
 Infantil: 3 a 12 anos
 Xuvenil: 13 a 17 anos
 Adultos: Máis de 18 anos.
Premios: 4 premios por modalidade (1º, 2º, 3º e 4º)
Sendo a contía dos mesmos de
-Primeiro premio: 250 €
-Segundo Premio: 200 €
-Terceiro Premio: 150 €
-Cuarto premio: 100 €

 Por teléfono ó número de WHATSAPP 619 89 18 58
 biblioteca@sancibrao.es
 PRAZO E ENTREGA :finalizará o 01 de xuño de 2020 ás
24 h
 Bases dos concursos na páxina web do Concello
 O fallo do xurado dos debuxos finalistas será publicado
en internet na páxina do Concello
https:// sancibrao.es/, redes sociais e na revista do Concello

Un total de 48 premios
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Requisitos para participar:  ESTAR EMPADROADOS E
MANDAR A VOSAS OBRAS:

