
BASES DE PARTICIPACIÓN NA ACTIVIDADE DE SAMAÍN ORGANIZADA POLA ÁREA DE 
XUVENTUDE 

- CONCELLO DE CULLEREDO - 
 
Primeiro. - OBXECTO.  
Con motivo do Samaín 2022, o Concello de Culleredo, mediante a Área de Xuventude, organiza o: 
“TORNEO DE SAMAÍN LASER TAG”.  
 
O presente concurso ten por obxecto fomentar a participación da mocidade de Culleredo a través das canles 
oficiais do CIPAX, a ter en conta Facebook, Instagram, Twitter e TikTok, ademais de promover a convivencia 
e hábitos lúdicos entre a rapazada. 
 
As presentes bases poden consultarse na web do Concello de Culleredo, en www.culleredo.es.  
 
Segundo. –PARTICIPANTES.  
Poderán participar no concurso todas as rapazas e rapaces empadroados en Culleredo que teñan unha idade 
comprendida entre os 14 e os 25 anos, e de resultar agraciados/as no sorteo deberán acreditar de xeito 
correspondente a través dunha comunicación privada ás redes sociais do CIPAX, sendo preservada a súa 
identidade en todo momento.  
 
Terceira. – LUGAR E PRAZOS DE INSCRICIÓN.  
Participar no sorteo é completamente de balde, sendo necesario seguir as normas das comunicacións dos 
perfís oficiais do CIPAX.  
O Concello de Culleredo, a través da área de Xuventude, realizará un sorteo para escoller ás persoas 
agraciadas.  
O prazo de participación rematará o 27 de outubro. O día 28 daranse a coñecer as e os gañadores.  
 
Cuarta. – DESENVOLVEMENTO DO CERTAME.  
O día 31 de outubro de 2022, en horario de 11:00 a 13:00 e de 17:00 a 20:00 horas desenvolverase a 
actividade “Torneo de Samaín Laser Tag” no Loita Tag do polígono de Alvedro, na que poderán participar 
equipos de 8 persoas en quendas dunha hora. No caso de non dispoñer de persoas suficientes para completar 
a actividade, o Concello de Culleredo resérvase os dereitos para poder deseñar os equipos e garantir o 
correcto desenvolvemento da mesma.  
 
Quinta. – COMPROMISO DOS PARTICIPANTES  
As pesroas participantes comprométense participando no Torneo a seguir en todo momento as indicacións 
do persoal das instalacións de Loita Tag. Pódese acudir disfrazado/a con roupas acorde o Samaín.  
 
Sexta. – ACEPTACIÓN DAS BASES  
A participación no “TORNEO DE SAMAÍN LASER TAG” supón a total aceptación das presentes bases, así 
como do proceso de sorteo para acceder o mesmo. Para calquera cousa non establecida nestas bases o 
Concello de Culleredo será a entidade que decida como proceder en cada caso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


