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BASES DO CONCURSO DE CANTERÍA PARA XXIV FEIRA
DA CANTERÍA, CALLOS E ARTESANÍA DE PARGA 2018
BASES PARA O XXI CONCURSO DE CANTERÍA DE PARGA
O XX Certame de Cantería de Parga (Lugo) celebrarase o Domingo día 22 de Xullo
de 2018, e rexerase polas seguintes bases:
1. O tema será libre.
2. A organización terá disposto para tódolos participantes “ CACHOTES “ de granito
Silvestre (de gran fino) dunhas dimensións máximas de 0,40 x 0,40 x 0,20 metros
( A elección das pedras será por sorteo ).
3. Os participantes

terán que vir provistos das ferramentas manuais que eles

consideren máis axeitadas para a realizacións das súas obras (macetas, punteiros,
ciceis,…. Etc).
4. Disporán para labrar a pedra dende as 09:00h ata as 14:00 h do día de
celebración da feira, é dicir, do 22 de xullo de 2018, podendo adicarlle o tempo
que cada un deles estime oportuno entre esas horas.
5. Antes de comezar a traballar identificaranse á organización presentando o DNI .
6. As contías dos premios serán as seguintes:
1º Premio de 700 €
2º Premio de 500 €
3º Premio 200 € e
100 € en concepto de dietas de desprazamento máis o xantar.
7. A inscrición poderase facer ata o día 19 de Xullo de 2018 .
Para anotarse chamar ao 646 02 70 16 preguntar por Fernando Roca Arenas,
Presidente da Comunidade de Montes de Parga.
A

participación no concurso está limitada a 20 participantes, as

solicitudes serán admitidas por rigoroso orde de inscrición.
8. As obras que resultaran premiadas pasarán a ser propiedade da organización.
9. O xurado estará composto por varios membros da organización.
10. A organización completará co seu criterio as omisións que puideran producirse na
redacción destas bases, e as dubidas que ofrecerá a súa interpretación, sendo o seu
fallo inapelable.
A participación no concurso supón a aceptación de estas bases.
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