
BASES FESTA DOS MAIOS 2021
 O Concello de Caldas de Reis, co fin de preservar o patrimonio cultural e fomentar o interese
polas ac vidades culturais tradicionais, establece as bases que rexerán a tradicional “FESTA
DOS MAIOS”:

 

1.- Con mo vo das medidas sócio-sanitarias derivadas da pandemia producida pola COVID19,
celebrarase a Festa dos Maios, con carácter excepcional de xeito virtual o día 1 de maio de
2021.

 2.-  Poderán  par cipar  tódalas  asociacións  culturais,  colexios,  grupos,  colec vos  veciñais,
en dades  e  persoas  que  o  desexen.  Cada  colec vo  par cipante  deberá  remi r  ao
Departamento de Cultura e Xuventude antes do día 27 de abril o seguinte:

 a) folla de inscrición debidamente cuberta e asinada

b) Un vídeo en calquera formato dixital válido para as redes sociais,  dunha duración
máxima de 5 minutos, onde se poida apreciar o maio par cipante (forma, materiais
empregados, etc.) así coma a interpretación da copla coa que se concursa. No caso de
que o vídeo se realizara cun telefono móbil, deberá ser gravado en formato apaisado

c) O texto da copla interpretada no vídeo

d) 3 fotogra as do maio par cipante.

 3.-  A  remisión  do  material  referido  no  apartado  anterior,  deberá  efecturase  a  través  do
Rexistro Municipal.  As asociacións  e demáis persoas xurídicas  deberán empregar o rexistro
ubicado na sede electrónica do Concello. 

Os restantes solicitantes poderán empregar o rexistro presencial. 

No caso de empregar o rexistro electrónico, o vídeo indicado no apartado b) da base anterior
poderá achegarse por correo electrónico a calquera das seguintes direccións: 

cultura@caldasdereis.com     /         omix@caldasdereis.com

4.-  Por  cada  maio  haberá  un  mínimo  de  catro  par cipantes,  sin  límite  de  idade,  que
interpretarán unha copla orixinal con temá ca libre, quedando excluídas as letras de carácter
ofensivo e contra a dignidade das persoas.

 

5.- O maio deberá estar elaborado cunha estructura de madeira, e engalanado con materiais
tradicionais: sacos de esparto, musgo, arpilleira, xestas, flores silvestres, ovos, fiuncho, froitas,
etc.

 

6.- No caso de que tódolos/as par cipantes sexan menores de idade, terán que presentar o
nome e DNI dun representante maior de idade, aceptando as presentes bases.
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 7.- No apartado de coplas, o xurado terá en conta a retranca, o inxenio e o ritmo, e serán
penalizadas as copias de coplas de anos anteriores.

 

8.-  No  apartado  de  interpretación  terase  en  conta  o  ves ario,  a  posta  en  escea,  a
sincronización e a afinación das voces, así como o acompañamento con paus, pandeiros, etc.,  e
o uso de prendas que estean de acordo con modelo tradicional.

 

9.- O xurado estará presidido pola Concelleira de Cultura do Concello, e estará integrado por un
número total de membros entre tres e cinco, nomeados entre representantes das asociacións e
en dades representantes do Municipio.

10.- Establécense tres premios de 150 euros cada un deles:

 -      Mellor maio engalanado

- Mellor copla

- Mellor interpretación

11.-  O  xurado pode declarar  deserto  algún dos  premios  ou  outorgar  máis  dun premio  ao
mesmo maio. Así mesmo, calquera dúbida na interpretación destas bases será resolto polo
xurado, sendo a súa decisión inapelable.

 

12.- Tódolos maios par cipantes que non acaden algún dos premios do apartado 10, recibirán
un premio por par cipar   de 50 euros.  Si o número de maios par cipantes e non premiados
conforme  a  Base  10  fose  superior  a  dez,  o  importe  do  premio  por  par cipación  será  o
resultante de dividir 500 € entre o número de par cipantes.

 

13.- Entre os días 3 e 5 de  maio o Concello  fará chegar aos gañadores e par cipantes un
xus ficante  do  premio,  que  terá  que  ser  remi do  totalmente  cuberto  ao  Concello,  para
proceder ao pago mediante transferencia bancaria. O nome do responsable deberá coincidir
cos datos dun  dos tulares da conta bancaria. A entrega dos xus ficantes dos premios no
Concello, deberá facerse antes de 30 días naturais, contados a par r do día do concurso. De
non cumprir este prazo, entenderase a renuncia a dito premio.

 

14.-  Conforme a norma va vixente, o Concello de Caldas remi rá a Axencia Estatal da
administración tributaria, aquela información rela va as subvencións ou axudas concedidas.

 

15.- O Concello de Caldas de Reis, o día 1 de maio, fará públicos todos os vídeos e can gas a
través das súas redes sociais oficiais (facebook/twi er), así como o faio do xurado cos maios
premiados nas dis ntas categorías. 
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16.- Os par cipantes, no momento da inscripción aceptan a difusión en redes sociais, medios
de comunicación, etc, das imaxes dos maios, así como a interpretación das can gas e os seus
interpretes.

17.- Os par cipantes, non poderán facer público ningún po de fotogra a ou vídeo dos maios
previamente á publicación por parte do Concello de Caldas o día 1 de Maio.

 18.- A par cipación neste concurso leva implícita a aceptación das presentes bases.
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