
Primeira.- Obxectivo e temática

O obxectivo deste concurso é premiar mensualmente ao mellor Debuxo recibido sobre a temática exposta, e
premiar aos concursantes cuxos traballos sexan elixidos polo xurado composto pola dirección do Centro
Maisqueauga Navia e responsables do Centro de Lecer Infantil Maisquepeques. A finais do mes de Xuño se
otorgará un premio final.
Cada mes terá unha temática específica que se expoñerá nas inscricións e no próprio centro de ocio
Maisquepeques.

Segunda. –Datas de celebración

A realización de debuxos realizarase durante todo o mes e farase entrega dos mesmos para expoñer no Centro
de Ocio Maisquepeques como moi tarde o Venres da penúltima semana do mes. As votacións serán realizadas
polo xurado a finais de mes e a comunicación dos gañadores se realizará na primeira semana do mes seguinte á
celebración do concurso mensual.

Terceira. –Participantes

Poderá concursar calquera neno de idade comprendida entre os 2 e os 12 anos, sempre que conten co
consentimento expreso dos seus pais ou titores.
O mero feito de participar no concurso implica o coñecemento e total aceptación das presentes bases, motivo
polo cal non poderán ser impugnadas unha vez formalizada a presentación dos Debuxos.
As persoas participantes neste certame serán responsables do incumprimento do establecido nestas bases.

Será imprescindible a autorización paterna, materna ou do titor legal para a participación do menor neste
concurso. Para iso, deberase encher a cláusula correspondente á autorización no formulario de participación. Ao
encher o formulario correctamente, permítese a participación do menor no concurso, e consinte que os seus
datos e os do seu fillo pasen a formar parte dun ficheiro do que é responsable AQA VIGO XESTION DEPORTIVA
S.A.Ou e MQA Navia S.L.U.e que ten como única finalidade xestionar as solicitudes referentes a este concurso de
debuxo.

Poderán participar todos os/as nenos/as con idades entre 2 e 12 anos de idade. Establécense as seguintes
categorías:
Categoría 1. De 2 e 3 anos.
Categoría 2. De 4 a 5 anos.
Categoría 3. De 6 a 8 anos.
Categoría 4. De 9 a 12 anos.

Cuarta.–Técnica e realización do debuxo
A técnica será totalmente libre, podéndose empregar, por exemplo, acuarelas, ceras, témperas, lapis de cores, etc.
O debuxo deberá facerse en papel branco formato DIN A4, vertical ou horizontal. Ningún traballo deberá ir
enmarcado ou con montaxe especial. Un único debuxo por participante.

Quinta.- Inscrición e prazo de entrega dos debuxos
Para poder participar no concurso será necesario encher, aparte de cubrir a ficha de inscrición, pola parte
posterior do debuxo os seguintes datos: Nome e Apelidos, Idade (anos cumpridos), Categoría, Nome e Teléfono
de contacto do familiar.
É imprescindible indicar todos os datos persoais, de non ser así o debuxo quedará excluído do concurso.

Sexta. -Premios
- O Xurado elixirá aos 4 debuxos finalistas, un por categoría de maneira mensual e no mes de Xuño os
gañadores finais que serán editados na cartelería referente aos campamento de verán de Maisqueauga
O presente concurso está dotado cos seguintes premios para cada categoría:
- Todos os debuxos serán expostos no Centro de Ocio Infantil Maisquepeques
- Os 4 finalistas recibirán un premio _______________________________(xogos didácticos, material
escolar, material de deporte, libros,?)

BASES 



* Escriba  en letras  MAIÚSCULAS  nos espazos subrelados.  
Risque cun "X" nos círculos                                                                                                             

datos personais
FAMILIA  SOCIA FAMILIA   NON   SOCIA              

Nome do/a  Neno/a:                                                                                                                          
Tel.  Móbil:                                                  
Outro Tel.:                                                                                                                        

datos da actividade
Actividade: Concurso de Debuxo Mes de Marzo. Temática 
“____________________”

Eu:__________________________________                                                                                        
con DNI:_____________________________

declaro ler e acepto expresamente  a política  de Protección  
de datos e as normas de funcionamento das bases do Concurso 
de Debuxo do Centro de Ocio Maisquepeques: 

Data: Sinatura: 

PROTECCIÓN DE DATOS
Política de Protección de Datos: lnformámoslle que ao facilitar os seus datos de forma libre e voluntaria declara ler e
comprender esta cláusula e ACEPTA, que os datos que nos facilitou seus ou dos seus fillos menores sexan tratados coa
finalidade de xestionar este concurso de debuxo. Os datos que nos facilitou incorporaranse a uns ficheiros inscritos na Axencia
Española de Protección de Datos cuxo responsable é AQA VIGO XESTION DEPORTIVA S.A.Ou e MQA Navia S.L.U. con
dirección en Estr., de Madrid, 150 Km. 36318 - Vigo (Pontevedra). Autoriza expresamente a cesión de devanditos datos a
KOREMI REHABILITACIÓN S.L coa finalidade de prestar servizos de lecer infantil e control dos usuarios. Se non autoriza dita cesión
marque a seguinte casa
Así mesmo acepta expresamente a captación e gravación de imaxes e vídeos, o seu uso con fins publicitarios ou promocionais, e a
súa difusión en aberto a través de internet e as redes sociais presentes ou futuras, (facebook, twitter, instagram, youtube, goggle+,
etc) de forma que poderán ser accesibles ao público en xeral sen restricións. Se non autoriza a captación e gravación de imaxes
e vídeos marque a seguinte casa.
Ao facilitar os seus datos a AQA VIGO XESTION DEPORTIVA S.A.Ou e MOA Navia S.L. autoriza expresamente, o envío por medios

electrónicos (correo electrónico, sms, whatsapp, etc) e/ou tradicionais (correo postal) de información sobre os servizos que
ofrecemos, sobre as súas campañas promocionais, e publicidade. En caso de non querer publicidade pode enviar un correo
electrónico a lopd@maisqueauga.com poñendo no Asunto: Non publicidade.
De acordo á LOPD pode acceder, rectificar, cancelar ou opoñerse ao tratamento dos teus datos, enviando un correo electrónico a
lopd@maisqueauga.com achegando unha fotocopia do DNI.


