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ENTROIDO 2020  CARBALLO 
CONCURSO DE DISFRACES, COMPARSAS E CARROZAS  

 

SOLICITUDE DE INSCRICIÓN 
 
D./Dna. ............................................................................................................. con NIF ..................................  

enderezo en ..................................................................... ............................. .... CP  .................... localidade 

......................... tfno................................................. enderezo electrónico ..................................................... 

...................., en representación de □ Si mesmo/a ou  □ da entidade ......................................................con 

CIF ........................ e enderezo en ........................................................................... CP  .............. localidade 

.....................  tfno.............................................. enderezo electrónico ............................................................   

De acordo coas Bases da Convocatoria do Concurso de disfraces, comparsas e carrozas 2020 

convocado polo Concello de Carballo, que se celebrará o domingo 23 de febreiro a partir das 

18.00 h, SOLICITA a INSCRICIÓN no concurso, de acordo coas seguintes características:  

 
CATEGORÍA INFANTIL ADULTO 

MODALIDADE 
(sinalar  cun X a que 
proceda) 

DISFRAZ INDIVIDUAL 

 

GRUPO 

 COMPARSA 
(infantil mínimo 8 

compoñentes e adulto 
10 compoñentes) 

 
CARROZA 
(mínimo 15 

compoñentes) 

 

    

    

NOME do disfraz, comparsa ou carroza 
 
 

ESPECIFICACIÓNS RELEVANTES 
 
 

NÚMERO DE MEMBROS   MAIORES DE 14 ANOS  Ata 14 ANOS  
TRAEN MÚSICA SI  NON  Duración (en segundos)  FORMATO  

MODALIDADE DE 
CARROZA 

BREVE DESCRIPCIÓN 
 
 
 

Vehículos que a 
compoñen 

MEDIDAS  VECHÍCULOS lonxitude altura ancho 
motor 

si non 
Nº:   vehículo a      

 vehículo b      

 vehículo c      

 vehículo d      

 TOTAL     
 

A inscrición na MODALIDADE DE CARROZAS non é válida se non se presenta a Declaración 
Responsable que se acompaña a este impreso. 
O xurado poderá excluir ou penalizar aos concursantes que incumpran algunha das condicións 
das bases. Cada colectivo deberá presentar a documentación que se lle precise, así como aterse 
ás instrucións de emerxencia que lles indiquen. 
Todos os participantes deben presentarse o día do concurso, na entrada da Casa do Concello, 
para confirmar as súas inscricións ENTRE AS 16.30 h E AS 17.00 h. ASÍ COMO PARA 
RECOLLER OS DORSAIS.  A orde de colocación será determinada pola organización. 
O abaixo asinante declara que coñece e acepta as bases do presente concurso e que cumple con 
todas as condicións que se especifican nas bases.  
 

Carballo, …….. de ................................ de 2020 
 

Asdo.: 
 

CONCELLO DE CARBALLO | Prazo de entrega ata o 19 de febreiro (modalidade disfraces ata o 23) 
Entregar no Rexistro Xeral do Concello de Carballo, preferentemente no Rexistro do Pazo da Cultura 

 

  


