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Recorta as figuras e compón o 
debuxo máis che guste, 
inspirado nestas festas. Non 
esquezas engadirlle cor ou 
darlle o teu "toque" persoal.

Este ano, a Cidade da Cultura 
anímavos a xogar en familia 
coa xeometría. A partir de 
triángulos, círculos, cadrados, 
etc. poderedes imaxinar, 
deseñar e crear unha orixinal 
postal de Nadal.

O concurso está dirixido a 
nenos e nenas de entre 0 e 12 
anos e os autores e autoras das 
postais máis orixinais recibirán 
un convite familiar ao 
espectáculo de teatro 'Ás para 
Álex', que terá lugar o 29 de 
decembro de 2022 (ás 18.00 
horas) no Museo Centro Gaiás, 
onde ademais recollerán un 
fantástico agasallo.

Que forma ten
para ti o Nadal?



Imprime e recorta 
as figuras do 
bosquexo

• Por correo postal ao enderezo:
Fundación Cidade da Cultura de Galicia (Concurso de postais de Nadal), 
Edificio CINC (3º andar), Monte Gaiás s/n, 15707 – Santiago de Compostela

• Por correo electrónico a online@cidadedacultura.org

• Depositándoa na caixa do correo do mostrador do Museo Centro Gaiás

As postais máis orixinais recibirán un convite ao espectáculo de teatro 'Ás para 
Álex' no Museo Centro Gaiás (29 de decembro de 2022 ás 18 horas), onde 
recollerán ademais un agasallo sorpresa.

Deseña con elas a túa 
postal empregando a 
páxina en branco 
como marco

Envíanos a 
túa postal

Non esquezas incluír esta páxina, 
cos datos cumprimentados, para 
que poidamos contactar contigo 
en caso de que a túa postal sexa 
premiada!

Participarán no concurso todas 
as postais recibidas ata as 
15.00 horas do xoves 22 de 
decembro de 2022.

Categorías:
• De 0 a 4 anos
• De 5 a 8 anos
• De 9 a 12 anos
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Como participar?

Formas de envío

Premios

NOME E APELIDOS

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO DE CONTACTO

IDADE

Información persoal

Responsable do tratamento: Fundación Cidade da Cultura de Galicia. | Lexitimación para o 
tratamento: Xestión e organización de visitas ás instalacións da entidade ou visitas en liña. 
Pódense captar imaxes fotográficas e/ou audiovisuais durante a actividade educativa e 
publicarse na web da Cidade da Cultura de Galicia e en redes sociais, co fin de promover as 
súas actividades, sempre con consentimento expreso do autorizante. O tratamento dos 
datos incluídos no presente formulario se basea no  artigo 6.1.a) do RGPD: Consentimento 
das persoas afectadas. | Persoas destinatarias dos datos: Departamento de Comunicación 
e Marketing da Fundación e Área de Contratación da Fundación para xestión das visitas. Os 

datos obtidos no presente formulario non se transmitirán a terceiros | Exercicio de dereitos: 
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos así como 
exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e 
rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. 
Contacto delegado de  protección de datos e máis  información: www.xunta.gal/protec-
cion-datos-persoais | Actualización normativa: No caso de existir diferentes referencias 
normativas en materia de protección de datos persoais neste procedemento, prevalecerán 
en todo caso aquelas  relativas ao Regulamento Xeral de protección de Datos.    
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