
Día e hora de saída das carrozas: 05 de xaneiro de 2018, ás 19.00 horas.

Idade dos participantes (deberán estar empadroados en Vilagarcía): 

CARROZAS DOS REIS MAGOS: nenos e nenas de 7 e 9 anos. Nº de prazas: 24.

CARROZAS DE AGASALLOS: nenos e nenas de entre 10 e 15 anos. Nº de prazas: 36.

Recollida de solicitudes: as fichas de inscrición poderán descargarse da web municipal, www.vilagarcia.gal,

ou retirarse na Concellería de Cultura o entre os días 16 de novembro  e 1  de decembro, de 8:.30 a 13.30 h.

Prazo e lugar de inscrición:  do 16 de novembro ao 1 de decembro. As solicitudes deberán presentarse no

Rexistro de Entrada do Concello, nos seguintes horarios: de 8.30 a 14.30h. (de luns a venres)
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Proceso de selección: será por sorteo, en caso de que as solicitudes superen o número total de prazas, e 

farase entre os participantes que cumpran os requisitos da vestimenta. As adxudicacións serán persoais e 

intransferibles. A listaxe estará exposta na Concellería de Cultura e na web municipal a partir do 15 de 

decembro de 2017. En función das baixas que se produzan na actividade, os nenos e nenas entrarán nas 

carrozas seguindo a orde da lista de agarda.

                                                                             

- Fotocopia do DNI do pai/ nai ou titor

- Fotocopia do DNI do/a neno/a ou fotocopia de Libro de Familia para acreditar a idade do/a participante.

Vilagarcía de Arousa, a _____ de ___________________ de 2017

(Sinatura  pai, nai ou titor)        

 ANEXO I: SOLICITUDE PARA A PARTICIPACIÓN NAS CARROZAS DA CABALGATA 2018

  Nome e apelidos do pai / nai ou titor           DNI 

 Nome e apelidos do/a neno/a             Data de nacemento

 Enderezo

  Correo electrónico Teléfono

DATOS DA PARTICIPACIÓN NAS CARROZAS

DOCUMENTOS QUE SE ACHEGAN

NOTA INFORMATIVA: Formulando a presente solicitude, os país/ nais ou titores dos/as partipantes nas carrozas da Cabalgata 
2017 aceptan que os menores sexan fotografiados e que aparezan como documento gráfico nos medios de comunicación ou 
nos ficheiros da Concellería de Cultura do Concello de Vilagarcía.

Vestimenta: os participantes deberán ir ataviados acorde coa  temática da 

Cabalgata (vestidos de paxes) como se indica na fotografía. As cores son 

libres, non teñen que ser  as mesmas do modelo..

En caso de non cumprir estes requisitos, a organización resérvase o dereito 

de admisión.
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