
 

 

 

 

IX CONCURSO DE PINTURA FEFRIGA 2015 
Co obxetivo de acercar ós máis xóvenes ó mundo agrogandeiro e conciencialos da importancia que 

ten para todos o sector primario, a Federación Frisona Galega, coa colaboración de Caixa Rural Galega e 
a Fundación Semana Verde de Galicia, convoca o seu IX Concurso de Pintura FEFRIGA 2015, no que 
poderán participar todos aqueles rapaces que o desexen e que non superen os 16 anos. 
 

BASES DA CONVOCATORIA 
1.- Temas 

A temática dos debuxos que se presenten ó concurso será relativa o “Sector Agrogandeiro e á Vida no 
Campo”, por exemplo: gando, construccións, ferramentas e apeiros de traballo, vivendas e lugares, 
produtos obtidos no noso sector, etc... Os traballos serán orixinais. 

2.- Modalidade e Formato 
Será un só debuxo ou pintura de técnica libre (lapiz, ceras, témpera, acuarela, óleo, etc...), por cada 
participante. Realizarase sobre cartulina, tela u outro material similar semi-ríxido ou ríxido. 
O formato non poderá ser inferior a 20x30cm., nin superior a 30x40cm.  

3.- Participantes 
Poderán participar neste concurso todos os rapaces/as de idades comprendidas entre os 3 e os 16 anos, 
ambos inclusive, quedando distribuidos a efectos de concurso nas seguintes categorías: 

- Categoría 1ª “Alevín”:  de 3 a 7 anos 
- Categoría 2ª “Infantíl”:  de 8 a 12 anos 
- Categoría 3ª “Junior”:  de 13 a 16 anos 

A data de referencia para determinar a idade dos concursantes será o día 31 de Xaneiro.  

4.- Presentación e Prazos– 

- Os traballos serán entregados, -sen dobrar,- á Federación Frisona Galega, Rúa Melide, 25-27 Baixo, 
15705 Santiago de Compostela – A Coruña, antes do día 31 de Xaneiro. 

-  Non estarán asinados nin conterán no seu anverso inscripción ou marca algunha  que poida 
permitir ó xurado a identificación do autor. 

-  No seu reverso, as obras deberán estar identificadas, -EXCLUSIVAMENTE, co  título  que, 
libremente, cada autor lles asigne. 

-  Adxunto a cada traballo, e dentro dun sobre pechado (identificado co título de cada obra), os 
concursantes deberán de remitir: 

- Cédula de Inscripción con todos os datos cumprimentados. 

- Fotocopia do DNI do concursante ou da folla do Libro de Familia onde apareza o 
mesmo, a fin de verificar os seus datos, así como a data de nacemento. 

 

As obras recibidas fóra de prazo ou as que non cumpran as normas de presentación e documentación 
requerida, non serán admitidas e polo tanto excluidas do concurso. 



 

 

5.- Xurado 
Estará composto por: 

- Dna. Patricia Ulloa Alonso Directora Xeral de Producción Agropecuaria e Presidenta do Salón 
Cimag-GandAgro.   

- Dña. Ánxeles Penas García Escritora, Escultora e crítico de arte do “Ideal Gallego”. 
- D. José Manuel López Marcos Director Comercial de Caixa Rural Galega. 
- Dna. Laura Seoane Novo Presidenta do Clube de Xóvenes  Gandeiros de Galicia. 
- D. José Carlos Vega Rodríguez  Presidente da Federación Frisona Galega. 
 

O xurado elixirá, de entre as obras presentadas, o 1º, 2º, 3º, 4º e 5º premio de cada categoría, tendo en 
conta ademáis das técnicas utilizadas, a orixinalidade dos traballos. 
O xurado reunirase o día 3 de Febreiro, dando a coñecer a continuación o seu veredicto, que será 
comunicado ós gañadores. 
Todos os traballos serán expostos durante os días 19 e 21 de Febreiro, no lugar que a tal fin se prepare, 
no Recinto Feira Internacional Semana Verde de Galicia, Silleda – Pontevedra. 

6.- Premios 

Ós cinco primeiros clasificados de cada categoría concederánselle os premios seguintes: 
 1º Premio: 250 € 
 2º Premio: 200 € 
 3º Premio: 150 € 
 4º Premio: 100 € 
 5º Premio:   50 € 

 

Igualmente, concederase Diploma de Participación por todos os traballos presentados. 
Os premios entregaranse o día 21 de Febreiro ás 14:00 no Ring de Concursos (ó rematar o xulgamento dos 
Concursos Autonómico e Internacional), debendo estar presentes os gañadores, ou os seus representantes. 

7.- Destino dos traballos 

A)   Os traballos premiados quedarán en propiedade da Federación Frisona Galega, podendo empregalos 
para fins promocionais, publicitarios u outros. 

B)  O resto dos traballos poderán ser retirados dentro do mes seguinte ó Concurso, nas oficinas da 
Federación Frisona Galega sita en Rua Melide, 25-27 Baixo, 15705 Santiago de Compostela. 

C)    Os traballos que non sexan retirados en dito prazo pasarán a ser propiedade de Fefriga, que poderá 
dispór deles según crea convinte. 

8.- Disposicións Finais 

A) Os debuxos deberán ser realizados polos neno/as, polo que, en caso de duda e de consideralo 
necesario, o xurado poderá realizar u ordenar as comprobacións que estime oportunas, podendo 
incluso pedir ó autor dun traballo que faga unha demostración das súas habilidades. 

B) O fallo e decisións do xurado serán firmes, irrevocables e inapelables. 
C) Cos datos persoais dos participantes crearase unha base de datos, igualmente e durante a valoración 

das obras, a exposición e entrega de premios realizaranse fotografías dos participantes, traballos 
presentados, así como de calquera outra persoa asistente ós mesmos, que poderán ser publicadas 
posteriormente, na páxina web das entidades organizadoras, folletos, revistas, prensa u outros 
medios de comunicación análogos co fin de difundir os actos, actividades e eventos que levan a cabo. 
Poderase exercitar en todo momento os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, 
dirixíndose á Federación Frisona Galega e á Fundación Semana Verde de Galicia, adxuntando 
fotocopia do seu DNI. 

D) A participación neste Concurso implica aceptar todas as condicións recollidas neste regulamento así 
como aquelas outras que, para o bo desenrolo do Certame a Comisión Organizadora poidera establecer. 

E)  Todas as cuestións que se poideran presentar e que non estén previstas nos artigos deste 
regulamento, serán resoltas pola Comisión Organizadora. 



 

 

 
 

SOLICITUDE DE INSCRIPCIÓN                     
 

 
PARTICIPANTE: _____________________________________________________________ IDADE:______ 

DATA NACEMENTO: __________  DOMICILIO: ________________________________   C. P.: __________  

LOCALIDADE: ________________ PROVINCIA: _________________TFNO.: ________________________ 

NOME DA OBRA: _________________________________________________________________________ 

Cos datos persoais dos participantes crearase unha base de datos, igualmente e durante a valoración das obras, a exposición e entrega de 
premios realizaranse fotografías dos participantes, traballos presentados, así como de calquera outra persoa asistente ós mesmos, que 
poderán ser publicadas posteriormente, na páxina web das entidades organizadoras, folletos, revistas, prensa u outros medios de 
comunicación análogos co fin de difundir os actos, actividades e eventos que levan a cabo. Poderase exercitar en todo momento os 
dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, dirixíndose á Federación Frisona Galega e á Fundación Semana Verde de 
Galicia, adxuntando fotocopia do seu DNI. 

AUTORIZACIÓN: D./Dna. _____________________________________________ D.N.I. _______________ como (pai, nai, 

titor,..)               do participante, autoriza a súa participación no Concurso e acepta as bases da convocatoria referidas.  

E para que conste ónde proceda asino a presente en ____________,  a _____ de ______________ de ____. 

                             Sinatura do participante                                                    Sinatura da persoa que autoriza 
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