XXV CONCURS DE BETLEMS
1.- La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Altea convoca el XXV CONCURS DE BETLEMS 2012.
2.- Podran participar persones residents a Altea així com Centres Escolars, Entitats i
Associacions locals.
3.- Es valorarà la creació artística, el treball artesanal , l'originalitat del muntatge, els materials
utilitzats, així com la particularitat o qualitat més excel-lent i definitòria en l'execució de les
obres.
4.- PREMIS:
Primer premi patrocinat per “La Caixa”:
Segon premi :
Tercer premi:

200 €
150 €
100 €

5.- Les persones que vullguen participar hauran de notificar-ho a la Casa de Cultura fins al 14
de Desembre a les 21:00 h. A l'hora de la inscripció els concursants hauran d'especificar si
desitgen que el seu betlem siga visitat pel públic en general o no.
6.- El Jurat estarà integrat per membres de la Corporació Municipal, un representant de “La
Caixa “ i al seu torn, comptarà amb l'assessorament de dos membres de l'Associació Belenista
Amics del Betlem de la Marina.
7.- El Jurat visitarà els betlems el 18 de desembre del 2012 a partir de les 10:30 h.
8.- L'entrega de premis tindrà lloc en la Casa de Cultura el 20 de Desembre del 2012 a les
20:30 h.

9.- La participació en esta convocatòria
bases.
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