
BASES

OBXECTIVOS E DESCRICIÓN

Co gallo do Día das Letras Galegas o Concello de Soutomaior,
promove esta campaña para promover o uso da lingua galega
en contextos non formais e informais potenciando o uso da
tecnoloxía e das redes sociais para expresarnos en lingua
galega e aumentar a súa presencia nestes novos foros
comunicativos.

COMO PARTICIPAR?

USA A LINGUA GALEGA PARA
Escribir e compartir en galego unha reflexión, emoción, idea,
proposta, aprendizaxe,... que teña EN FORMATO (escolle un):

A. Texto en galego acompañado dunha foto como
mínimo 80 palabras.

B. Vídeo con texto ou audio en galego mínimo 50
palabras.

ONDE PRESENTALO? (Escolle un)

FACEBOOK (CULTURA SOUTOMAIOR)
INSTAGRAM (#omixsoutomaior)

SE o fas en FACEBOOK COMENTA directamente na
publicación desta campaña que aparece no Facebook de
Cultura e no final do texto especifica o teu nome e

apelidos para poder logo entrar no sorteo.

SE o fas en INSTAGRAM PUBLICA a túa creación e pon o
teu nome e apelidos ó final UTILIZANDO OS HASHTAG:

#omixsoutomaior
#SoutomaiorPensoLogoExistoEnGalego

As persoas que entrarán a sorteo serán as que claramente
indiquen a autoría.

QUE PODE PARTICIPAR?
Requisitos

Idades todas a partir de 10 anos (incluídos).

Persoas empadroadas no Concello de Soutomaior ou que
estuden nun centro educativo do municipio e poidan
acreditalo.

CANDO? Datas de participación

Desde o día 14 de maio ata o 21 de maio (completos).
Soamente se admitirán a sorteo as presentadas durante este
tempo.

No caso de ser menores de idade ou de non ter Facebook
ou Instagram poderá subir a túa publicación outra persoa
adulta porque o importante será o nome que figure no final
como autor/a. Este será o nome da persoa que participa e
polo tanto da persoa que entra no sorteo.



Unicamente entrará a sorteo unha publicación por persoa.
Cando unha mesma persoa presente varias soamente entrará
en sorteo o primeiro subido en calquera das redes que use.

QUE SE SORTEARÁ?

As persoas que participen entrarán nun SORTEO de 4
PATINETES  ELÉCTRICOS QUE ESTARÁN ADAPTADOS ÁS
IDADES DAS PERSOAS GAÑADORAS DO SORTEO.

COMO SERA O SORTEO?

Cando se peche o prazo de participación e previamente á data
do sorteo publicarase a relación de persoas que participaron e
que cumpriron coa mecánica de funcionamento da campaña
xunto co día, hora e lugar da data do sorteo nas redes
sociais do Concello de Soutomaior e nas súas web:

https://www.soutomaior.gal/gl/
https://www.gabinetesoutomaior.com/

O día do sorteo. Comezarase por introducir todos os nomes
das persoas que participaron dentro da urna correspondente
en función das idades e logo iranse sacando os papeis en
función do número de premios. Sacaranse 5 nomes a maiores
que formarán parte da lista de agarda por si algunha das
persoas gañadoras non cumpre os requisitos de idade ou de
identidade

O procedemento de sorteo farase en presenza de
empregados/as públicos do Concello de Soutomaior que
garantan a transparencia do resultado da campaña e como
proba disto emitirase unha acta ao finalizar asinada por todas
as persoas presentes cuxo resultado será inalterable.
Posteriormente, emitirase unha comunicación de validez para
cada persoa gañadora.

Todo o proceso de sorteo gravarase en directo e estará

colgado nas páxinas web do Concello anteriormente
citadas para que se poida seguir consultando durante os 5
días hábiles posteriores á data de realización do sorteo.

Cando finalice o sorteo porémonos en contacto coas
persoas gañadoras para que acrediten a súa idade
presentando o seu DNI (NIE ou documento que acredite a
súa identidade e idade) co fin tamén de cotexar que
efectivamente existe esa persoa e que non se suplantan nin
inventan identidades e que as idades entran en concurso. Si
todo está correcto citaráselles para que recollan o seu premio.

Establécese un prazo de cinco (5) días naturais desde a data
da concesión do premio, para efectuar calquera reclamación
motivada.

O gañador ou gañadora dispón de cinco (5) días naturais
desde a data na que se lle comunique que é a persoa
gañadora para facilitar os datos necesarios para o envío do
premio. Unha vez superado ese tempo, sen obterse resposta,
o Concello de Soutomaior resérvase o dereito de entregar os
premios a outra das persoas suplentes.

OBSERVACIÓNS IMPORTANTES

O Concello de Soutomaior resérvase o dereito a retirar
calquera publicación que se considere atenta contra a
dignidade das persoas así como calquera comentario que
sexa ofensivo, discriminatorio ou que atente contra a filosofía
e obxectivos da campaña.

O Concello de Soutomaior resérvase o dereito de modificar ou
ampliar estas bases en función das modificacións que poidan
ser necesarias tendo en conta as limitacións do Estado de
Alarma derivadas polo COVID-19, sempre e cando non
prexudiquen ou menoscaben os dereitos das persoas
participantes na campaña.

AS PERSOAS QUE PARTICIPAN NESTA INICIATIVA
ACEPTAN INTEGRAMENTE ESTAS BASES

https://www.soutomaior.gal/gl/
https://www.gabinetesoutomaior.com/

