
BASES DO CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
“DÍA MUNDIAL DO TURISMO”

       

O concurso de fotografía titulado  DÍA MUNDIAL DO TURISMO é unha iniciativa do
Concello da Guarda que promove no ámbito das súas competencias e de acordo coas
bases aquí establecidas.

1. TEMA

O tema proposto é a posta en valor dos atractivos turísticos da Guarda coincidindo
coa  celebración  do  Día  Mundial  do  Turismo  o  martes  27  de  setembro,  data  de
lanzamento do concurso.

2. OBXECTIVOS 

2.1  Divulgar  e  promocionar  os  valores  patrimoniais  e  paisaxísticos  da  Guarda  e
incentivar o seu coñecemento.

2.2  Realizar unha campaña de promoción turística coa distribución das fotografías
seleccionadas en formato postal.

2.3 Realizar unha exposición das fotografías presentadas.

2.4 Desenvolver a creatividade no ámbito da fotografía.

3. CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN

3.1 Quedan excluídos os funcionarios do Concello da Guarda e membros do xurado.

3.2 A inscrición no concurso implica a aceptación integral das presentes normas

3.3 Só serán admitidos traballos actuais e inéditos, que non teñan sido presentado
noutros concursos. Calquera plaxio será da responsabilidade do participante e
motivo de exclusión do concurso.

4. DEREITOS DE AUTOR

4.1 Todos os participantes, independentemente do resultado, autorizan a utilización
dos traballos,  sen compensación,  en todas  as  publicacións,  en formato dixital  ou
analóxico, ou actividades promovidas polo concello da Guarda quen deberá en todo
caso citar o autor (salvo que este indique por escrito que non quer ser identificado).

4.2 Os traballos non seleccionados poderán ser retirados polos participantes no prazo
dun mes contado a partir da data de resolución do concurso.

5. FOTOGRAFÍAS

5.1. Cada participante pode participar ata un máximo de 4 fotografías e teñen que
presentarse en papel fotográfico cun tamaño de 20 x 25 cm.
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5.2 É imprescindible entregar en CD-ROM as fotografías presentadas en formato JPG
ou TIFF e unha resolución igual ou superior a 300 dpi.

5.3  As fotografías serán obtidas por calquera técnica, en branco e negro ou color,
tomadas con cámaras dixitais ou con sistemas tradicionais, incluíndo o retoque
manual ou de programas informáticos das mesmas.

6. PRESENTACIÓN DAS FOTOGRAFÍAS

6.1 Os participantes deberán entregar nun sobre fechado, identificado exteriormente
por  un  pseudónimo  e  pola  referencia  Concurso  de  Fotografía  “Día  Mundial  do
Turismo”  as fotografías presentadas no formato descrito. Este sobre deberá conter
tamén o CD-ROM e un sobre pechado identificado exteriormente co  pseudónimo e
que incluirá a ficha de inscrición. O xurado abrirá este sobre despois de seleccionar
os traballos. 

6.2 Os  traballos deberán ser  recibidos  no Concello  da Guarda  ata o  luns  17 de
outubro  de  2016.  Poderán  ser  entregados  persoalmente  en  man  en  horario  de
oficina ou ben remitidos por correo ordinario ó enderezo: 

Concello da Guarda - Oficina Turismo
Concurso de Fotografía “Día Mundial do Turismo”
Praza do Reló,1 - 36780 A GUARDA (Pontevedra)

6.3 No caso de que o participante sexa menor de idade, a ficha de inscrición deberá
ser asinada polo seu responsable (pai/nai ou titor legal).

7. XURADO DO CONCURSO

7.1 O xurado estará composto por tres representantes de profesionais da fotografía
da localidade ou reporteiros do Baixo Miño. O técnico de turismo do Concello da
Guarda actuará como Secretaria.

7.2  É  competencia  do  xurado  a  avaliación  das  fotografías  e  a  asignación  dos
seleccionados e as decisións serán tomadas por unanimidade ou maioría e contra as
súas decisións non caberá recurso.

8. CRITERIOS DE SELECCIÓN

8.1 Os criterios a adoptar polo xurado para a elección dos mellores traballos serán: 

 A calidade técnica e artística

 Adaptación das fotografías ó tema do concurso.

8.2 Serán criterios eliminatorios a presentación de fotografías de realidades alleas ó
Concello da Guarda e as que non respecten as presentes normas.
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9. SELECCIÓN

9.1 O Concello da Guarda seleccionará tres fotografías que serán as protagonistas da
nova campaña de promoción turística coa elaboración dunha tirada de postais e a
difusión das fotografías noutros formatos como anuncios na prensa.

9.2 Os tres gañadores recibirán un diploma e un agasallo

9.3 O xurado poderá declarar deserto o consurso.

10. DIVULGACIÓN DOS RESULTADOS

A resolución do xurado farase pública o 21 de outubro de 2016 na páxina web do
concello  da  Guarda  e  enviarase  para  a  súa  publicación  a  outros  medios  de
comunicación. Na mesma resolución indicarase o día e lugar da entrega dos agasallos
correspondentes.

11. MÁIS INFORMACIÓN 

Oficina de Turismo (horario: 09:00 -14:00) no concello da Guarda, praza do Reló, 1. 

Tel. 986 614 546 -  turismo@aguarda.es 
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