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SOLICITUDE DE INSCRICIÓN
CONCURSO DE DISFRACES, COMPARSAS E CARROZAS

D./Dna..................................................................................................... con NIF ..............................

e enderezo en ........................................................................................................ CP …….......

localidade ……................................ tfno/s. ............................................................................

email ................................................................................................................ en representación de:

□ si mesmo/a  do seu fillo/filla ...............................................................

□ da agrupación ou colectivo co nome ………………….………..……… constituído para participar

neste concurso segundo a Relación e integrantes e aplicación do importe da axuda/premio

□ da entidade ................................................................................... con CIF ...................................

e enderezo en .............................................................................................. CP …............

localidade ...... .............. tfno/s. …………………………. Email....................................................

De acordo coas Bases da Convocatoria do Concurso de disfraces, comparsas e carrozas 2023
convocado polo Concello de Carballo, que se celebrará o domingo 19 de febreiro a partir das
18.00 h, SOLICITA a INSCRICIÓN no concurso, de acordo coas seguintes características:
CATEGORÍA INFANTIL ADULTO

MODALIDADE
(sinalar cun X a que

proceda)

DISFRAZ INDIVIDUAL GRUPO

COMPARSA
(infantil mínimo 8

compoñentes e adulto

10 compoñentes)

CARROZA
(mínimo 15

compoñentes)

NOME do disfraz, comparsa
ou carroza

TEMA E ESPECIFICACIÓNS
RELEVANTES

NÚMERO DE MEMBROS MAIORES DE 14 ANOS MENORES DE 14 ANOS

TRAEN MÚSICA SI NON Duración (en segundos) FORMATO

SÓ MODALIDADE
DE CARROZA

DESCRIPCIÓN

Vehículos que a

compoñen
MEDIDAS VECHÍCULOS lonxitude altura ancho

motor

si non

Nº: vehículo a

vehículo b

vehículo c

vehículo d

TOTAL
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA:

 Copia do DNI da persoa inscrita ou do representante e/ou CIF da entidade

 No caso de participación de menores de idade, autorización do pai/nai ou titor (anexo 1).

 No caso de agrupacións de persoas, designación do representante a efectos de
inscrición neste concurso e declaración de compromiso de execución da actividade e
aplicación do importe de premios ou gratificacións recibidas (anexo 3)

 Certificado da conta bancaria a nome da entidade ou do/s representante/s do disfraz. No
casos de comparsas e carrozas entregarse no momento de inscrición e nas categorías
individual ou grupos entregarase cando se lle requira.

 MODALIDADE DE CARROZAS: Declaración Responsable (anexo 2)

Os participantes deberán presentar a documentación que se lle requira, así como cumprir as
instrucións de participación e seguridade que lle indique a organización.
O xurado poderá excluir ou penalizar aos concursantes que imcumpran algunha das condicións
das bases.
DÍA DO CONCURSO, Todos os participantes deben presentarse na entrada da Casa do Concello
para confirmar as súas inscricións ENTRE AS 16.30 H E AS 17.00 H E RECOLLER OS
DORSAIS. A orde de colocación será determinada pola organización.

O abaixo asinante declara que coñece e acepta as bases do presente concurso e que cumpre con
todas as condicións que se especifican nas bases.

Carballo, …….. de ................................ de 2023

Asdo.:

PROTECCIÓN DE DATOS: O responsable do tratamento é o Concello de Carballo, que tratará os seus datos coa
finalidade de xestionar a súa inscrición e participación no concurso ou certame. A base lexitimadora é o consentimento
da persoa interesada. Publicaranse imaxes e fotografías do evento, e datos dos gañadores para promoción da
actividade, en base ao interese público. Os datos conservaranse mentres sexa necesario para cumprir coa finalidade
prevista e durante os prazos de prescrición legal. O Concello de Carballo subministrará os datos relativos ás
gratificacións ou premios concedidos á Axencia Estatal da Administración Tributaria e das subvencións concedidas ao
Rexistro Público de Subvencións de Galicia e á Base de Datos Nacional de Subvencións, ou se é necesario para a
xestión ou entrega do premio ou por obriga legal. Non haberá transferencia internacional de datos. Pode exercer os
seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, revogación do consentimento e limitación na nosa sede
electrónica, presencialmente no Concello ou en lopd@carballo.gal. Pode contactar co noso Delegado de Protección de
Datos no mesmo correo. Pode dirixirse ante a Axencia de Protección de Datos (R. de Jorge Juan, 6, 28001 Madrid,
www.aepd.es). Máis información na política de privacidade na nosa web. A inscrición neste concurso implicará a
autorización ao Concello de Carballo para realizar as consultas a outras administracións precisas para a tramitación do
expediente.

O evento será fotografado e gravado, e as imaxes e gravacións poderán ser publicadas na páxina web do Concello e
redes sociais. Por motivos de transparencia, os nomes dos gañadores serán publicados na web do concello.

Prazo de entrega desde o día 8 de febreiro ata o 15 de febreiro
(modalidades individual e grupos ata o 19 de febreiro ás 17 h)

Entregar na sede electrónica, Rexistro Xeral do Concello de Carballo ou no Rexistro do Pazo da Cultura
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