
XXXI CERTAMEN
BETLEMSde

La Junta Central de Germandats
Setmana Santa d’Oliva,

amb el patrocini de
la Regidoria de Festes

de l’Ajuntament d’Oliva i
la col.laboració

de l’Associació Betlemista,
convoca el



NADAL 2020           XXXI     
CERTAMEN DE BETLEMS CIUTAT D’OLIVA

1. ParticiPants

Hi podran participar les persones naturals d’Oliva o residents al municipi, així com les associacions, entitats ciutadanes, 
col·legis i comerços de la nostra localitat.

2. característiques

Els betlems poden ser de qualsevol mida. També queda a la lliure elecció dels autors el material a utilitzar, així com la 
utilització d’elements vegetals, figures articulades, efectes especials, música ambient i qualsevol tipus de complement. 

3. inscriPcions

Les persones o entitats ciutadanes interessades a participar han de presentar la sol·licitud entre el dilluns, 23 de 
novembre, i el divendres, 18 de desembre, fins a les 13.00 hores, hora en què finalitza el termini d’inscripció, a 
AJUNTAMENT D’OLIVA - SERVEIS CULTURALS, CARRER MAJOR, 10 d’Oliva.
La sol·licitud, que es facilitarà en la mateixa oficina, s’ha de lliurar degudament emplenada, indicant la persona o entitat 
participant, un número de telèfon de contacte i la situació exacta del betlem. 

4. Jurat

El jurat estarà format per persones qualificades i especialistes en betlems, amb dret a veu i vot i decisió inapel·lable, i 
estarà presidit pel President de la Junta Central i assistit per la Delegada de Cultura de la Junta Central que actuarà com 
a Secretària per a alçar l’acta. El jurat podrà modificar la categoria, on inicialment s’havia inscrit qualsevol dels betlems.

5. Visita del Jurat

Els betlems presentats s’hauran d’exposar al lloc indicat en la inscripció.
La visita del jurat serà al llarg del dia 22 de desembre de 2020.  Als centres escolars el dia 21.

6. categories i Premis

Categoria A: Centres d’ensenyament (premis en material escolar)  1r  75 €  2n  50 € 3r  25 €
Categoria B: Parròquies       Placa a la parròquia guanyadora
Categoria C: Altres entitats, associacions i grans muntatges  1r  200 €  2n  150 € 3r  100 €
Categoria D:  Famílies       1r  100 €  2n  75 € 3r  50 €
Totes les persones que participen obtindran un diploma per la participació.
La decisió del jurat i el lliurament de premis es farà públic el dia 22 de desembre, a les 18.30 h, a la Casa de Cultura 
(Casa dels Maians). La no assistència a l’acte suposa la renúncia al premi.

7. comPromisos dels ParticiPants

Els participants guanyadors es comprometen, en la mesura del possible, a exposar els betlems al públic en general des 
del dia en què es faça públic el veredicte del jurat, fins al dia 6 de gener de l’any 2021 (seguint sempre les condicions 
sanitàries). Els participants es comprometen a acceptar la decisió del jurat.

Oliva, 20 de novembre de 2020

            Patrocinen      organitza        col.labora

Amb motiu de la celebració de les festes nadalenques, la Junta Central de Ger-
mandats de Setmana Santa d’Oliva, amb el patrocini de la Regidoria de Cultu-
ra de l’Excm. Ajuntament d’Oliva, i la col·laboració de l’Associació Betlemista 
d’Oliva, organitza el XXXI Certament de Betlems amb l’objectiu de mantenir 
la tradició i fomentar la confecció de betlems en cases, associacions, col·legis i 
comerços. El certamen es regeix per les bases següents:
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DADES DE LA PERSONA O ENTITAT QUE CONCURSA

NOM

COGNOMS

DNI        TELF.

ADREÇA

La persona les dades de la qual consten a aquest document, accepta les bases del concurs i 
les decisions del jurat i s’inscriu en el XXXI Certament de Betlems en la categoria

 Categoria A: Centres d’ensenyament

 Categoria B: Parròquies

 Categoria C: Altres entitats, associacions i grans muntatges

 Categoria D: Famílies

Oliva, _______ de __________________ de 2020

Signat: __________________________________
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