
Obradoiro reposteiro de cupcakes de Entroido: 
Luns  16 de febreiro. Dirixido a rapaces/azas 4 a 13 anos. 
De 10 a 11:30 dirixido a nenos/as de 9 anos en adiante.  
De 12:00 a 13:30 dirixido a nenos/as de 3 a 8. 
Inscrición previa no centro cultural a partir do 2 de febreiro. 
Prazas  limitadas. Gratuíto. 
 
Festa de disfraces: luns 16 de febreiro  ás 19:00h no centro 
cultural. DISCOMÓBIL para nenos/as con dj, máquina de 
pompas e de fume!  Dirixido a todos os públicos. Colabora 
traendo filloas e orellas. 
 
Obradoiro de filloas: mércores 18 de febreiro de 11 a 
12:30h. No centro cultural. Dirixido a nenos/as de 6 anos en 
adiante. Prazas limitadas, tras a inscrición previa no centro 
cultural a partir do 4 de febreiro. 
 
Baile de maiores:  sábado 28 de febreiro ás 19:30h no centro 
cultural, coa actuación do grupo “JJ y Son”. Dirixido á tercei-
ra idade. 

 
 

Podense consultar ou recoller as bases e as  
solicitudes dos distintos concursos no centro  

Cultural ou na páxina web:www.concellooroso.com 
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Obradoiro de máscaras:  
- Para nenos/as a partir de 6 anos os días 4 e 5 de febreiro de 16-
16:30 a 18:30h no centro cultural. Prezo para empadroados/as 
15€ e 18€ non empadroados,(material engadido no prezo) 
- Para adultos/as os días 20, 23, 27 e 30 de xaneiro e 3 e 6 de fe-
breiro de 16:30 a 18:30h no centro cultural. Prezo para empadro-
ados/as 20€ /23€ non empadroados/as. 

 
Concurso de receitas de Entroido: “En galego sabe mellor”. 
O prazo de entrega das receitas remata o vindeiro 11 de febreiro 
de 2015,  antes das 14:00h no centro cultural.  Terán que ser tí-
picas do Entroido e deberán estar escritas en lingua galega e me-
canografadas (impresas en papel e cos datos persoais do autor). 
Así mesmo deberase presentar o prato elaborado o día 12 de fe-
breiro de 9 a 14h ou de 17 a 18h. O premio para o/a gañador/a 
será unha cea para dúas persoas e para o/a finalista un libro de 
cociña. Dirixido a maiores de 16 anos. 
 
Concurso de máscaras: Prazo límite de entrega o 11 de febreiro 
no centro cultural. Dúas categorías: infantil (dos 7 aos 12 anos) e 
adultos (a partir dos 13 anos). Os premios na categoría infantil 
serán: para o gañador un vale regalo en equip@t por valor de 
70€ e para o finalista outro vale regalo por valor de 35€ en 
quip@t. Para os adultos o gañador unha tablet e o finalista unha 
cea para dúas persoas no restaurante Mariñaos. Consultar bases 
no centro cultural ou en www.concellooroso.com. 
 
Festival do CRA 
Venres 13 de febreiro no centro cultural. 
 
Animación á lectura:  
- Sábados 7, 21 e 28 de febreiro ás 11:00h. Contos e obradoiros 
“Fabulas fabulosas”, na Biblioteca Municipal.  

-Venres 20 de febreiro ás 18:00h club de lectura “En busca do 
libro perdido”, na Biblioteca Municipal. Prazas limitadas. Diri-
xido a nenos/as de 8 a 12 anos. 
-Venres 27 de febreiro ás 18:00h obradoiro A Rebotica dos 
Contos “Animalario fantástico”. 
Os contos van dirixidos ao público familiar e para participar é 
preciso ter cumpridos os 4 anos e inscribirse  na biblioteca, as 
prazas son limitadas. 
 
Concurso de disfraces: Sábado 14 de febreiro. Saída ás 18:00h 
do Pavillón de Deportes e percorrido polas rúas de Sigüeiro 
amenizado polo grupo de percusión da Aula de Música. Entre-
ga de premios do concurso de receitas e do concurso de másca-
ras arredor das 19:30h. Haberá animación, inchables, mascotas, 
premios, música e moita diversión. Dirixido a todos os públi-
cos. Consulta as bases no centro cultural ou na páxina web ww-
w.concellooroso.com. 
Os premios serán os seguintes: 
 
CATEGORÍA ADULTOS  (maiores de 16 anos) 
       Comparsa: (mínimo 6 compoñentes)  -  Gañador: 500€ 
                                              Finalista: 300€ 
       Grupo:  (de 2 a 5 compoñentes)  -  Gañador: 350€ 
                                             Finalista: 220€ 
       Individual:  - Gañador/a: 250€ 
                           - Finalista:180€ 
CATEGORÍA INFANTIL (ata os 16 anos) 
Comparsa: (mínimo 6 compoñentes) - Gañador: 350€ 
                                       Finalista: 200€ 
Grupo:  (de 2 a 5 compoñentes) -  Gañador: 220€ 
                                       Finalista: 150€ 
Individual: Gañador/a: 180€ 
                   Finalista: 120€ 

PREMIO ESPECIAL PARA UNHA COMPARSA  
DO CONCELLO 150€ 


