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PRIMEIRA. Poderá participar neste certame calquera moza ou mozo 
entre 8 e 18 anos que así o desexar, independentemente do centro 
onde estea a estudar. 
SEGUNDA. Establécense as seguintes categorías:

 •CATEGORIA A: Entre os 8 e 11 anos.
 •CATEGORIA B: Entre 12 e 14 anos.
 •CATEGORIA C: Entre 15 e 18 anos.

TERCEIRA. Os traballos estarán escritos en lingua galega e deberán 
ser orixinais, inéditos e non premiados en ningún outro certame ou 
concurso no momento das deliberacións do xurado. Cada persoa poderá 
presentar tantos textos como decida.
CUARTA. Para as categorías B e C, os textos da modalidade de poesía 
deberán ter un mínimo de 50 versos e un máximo de 200. Os relatos 
deberán ter un mínimo de 3000 caracteres e un máximo de 9000. Na 
categoría A non haberá limite mínimo, e o máximo será o mesmo que 
nas outras dúas categorías.

QUINTA. Cada orixinal presentarase dentro dun sobre, por cuadripli-
cado, con unha portada na que conste un título ou lema identificati-
vo e a categoría e modalidade na que participa, impresos, debida-
mente encadernados ou grampados, en formato DIN A4, a dobre espazo, 
por unha soa cara, coas páxinas numeradas e sen asinar. Xunto cos 
orixinais, incluirase un sobre fechado, que indique no seu exterior 
o título ou lema da obra e que conteña no seu interior o nome e ape-
lidos do autor ou autora, o seu enderezo e número de telefono e 
correo electrónico da mai/do pai ou titores, e, se é o caso, o nome 
do centro onde estea a realizar os seus estudos. Entregaranse nun 
sobre na propia escola ou enviarase por correo ao enderezo:
 

ESCOLA WALDORF MENIÑEIROS
Certame Literario

As Donas Santa Marta, s/n
27220 FRIOL (Lugo)

SEXTA. Cada traballo presentado ao certame, deberá ser entregado por 
separado seguindo as indicacións das Bases Cuarta e Quinta, indepen-
dentemente de que sexan dunha mesma autora ou autor.

SÉTIMA. O prazo para a admisión de orixinais remata o 5 de maio de 
2017. O fallo do xurado farase público durante o mes de maio. O acto 
de entrega dos premios terá lugar o dia 27 de maio na Escola. As 
persoas gañadoras comprométense a asistir a dito acto.

OITAVA. Entregaráselle un regalo a todas as persoas participantes 
que asistan ao acto de entrega dos premios e confirmen a asistencia 
con antelación. Haberá dous premios por categoría e modalidade. O 
xurado poderá declarar deserta algunha delas se o considerar, así 
como outorgar os accésit que considere oportuno. 

NOVENA. Os premios serán os seguintes: 

CATEGORIA A, Poesía e Relato: 

1º Premio: Material escolar Waldorf (cadernos, lapis, pinturas, 
ceras, regras, acuarelas,...) por valor de 30 euros mais un Vale 
para asistir ao Campamento de Verán Waldorf Meniñeiros durante tres 
días (estancia diúrna).
2º Premio: Material escolar Waldorf (cadernos, lapis, pinturas, 
ceras, regras, acuarelas,...) por valor de 15 euros.

CATEGORIA B, Poesía e Relato: 

1º Premio: Material escolar Waldorf (cadernos, lapis, pinturas, 
ceras, regras, acuarelas,...) por valor de 50 euros mais un Vale 
para asistir ao Campamento de Verán Waldorf Meniñeiros durante catro 
días (estancia diúrna).
2º Premio: Material escolar Waldorf (cadernos, lapis, pinturas, 
ceras, regras, acuarelas,...) por valor de 30 euros.

CATEGORIA C, Poesía e Relato: 

1º Premio: Material escolar Waldorf (cadernos, lapis, pinturas, 
ceras, regras, acuarelas,...) por valor de 100 euros mais un Vale 
para asistir ao Campamento de Verán Waldorf Meniñeiros durante cinco 
días.
2º Premio: Material escolar Waldorf (cadernos, lapis, pinturas, 
ceras, regras, acuarelas,...) por valor de 50 euros.
 ACCESIT: Vale para asistir ao Campamento de Verán Waldorf 
Meniñeiros durante tres días.

DÉCIMA. O Xurado estará composto por un membro da equipa directiva, 
un/unha profesor/a da área de Primaria, un/unha profesor/a da área 
de Secundaria, e unha nai ou pai membro da Comisión de Normalización 
Lingüística. 

UNDÉCIMA. A organización do Certame resérvase o dereito a publicar 
os traballos premiados nas súas revistas, así como na súa páxina web 
e nas redes sociais.

DUODÉCIMA. Os traballos premiados seguirán a ser propiedade das súas 
autoras e autores, que deberán facer constar este galardón noutras 
publicacións.

DECIMO TERCEIRA. Os traballos non premiados poderán ser retirados na 
propia escola a partir do día seguinte do fallo do xurado. Pasados 
tres meses desde o fallo, serán destruídos.
 
DECIMO CUARTA. O xurado está facultado para resolver todas aquelas 
situacións que se presenten e non estean recollidas nas presentes 
Bases, así como as dúbidas que podan existir na súa interpretación.
DECIMO QUINTA. A participación no Certame implica a aceptación de 
todas e cada unha das presentes Bases.
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