
BASES CONCURSO FOTOGRÁFICO II MES POLA CONSERVACIÓN – O MIÑO E NÓS 

1. TEMA: 

 As fotografías deberán ser realizadas nalgunha/s das actividades propostas 

durante o II Mes Pola Conservación: “O Miño e Nós”, sendo orixinais e non 

premiadas en calquera outro concurso fotográfico. 

2. FORMATO E PRESENTACIÓN: 

Admitiránse un máximo de 3 obras por autor e os traballos poderán 

presentarse tanto en branco e negro como a cores, realizados mediante 

calquera técnica fotográfica.  

As fotografías entregaránse impresas nun tamaño mínimo A4 (210mm x 

297mm) e deberán ir montadas sobre cartón pluma (blanco ou negro) cun 

marco de alomenos 2cm, donde figure o título da obra. 

3. IDENTIFICACIÓN: 

Cada participante entregará dous sobres pechados, un deles marcado 

externamente coa palabra “Obra e un pseudónimo”, o cal conterá a/s obra/s 

a presentar no concurso; no outro sobre identificado externamente co 

pseudónimo escollido, incluirase un formulario co nome completo do autor, 

un teléfono e una dirección de correo electrónico. 

4. PRAZOS DE ADMISIÓN E RECEPCIÓN: 

O prazo de admisión das fotografías comeza ao remate da primera das 

actividades propostas durante o II Mes Pola Conservación: “O Miño e Nós” e 

remata o 9 de Xuño de 2017 ás 22:00 horas. 

As fotografías poderán entregarse no C.S. Fuscalho (A Guarda) de luns a 

sábado en horario de 18:00 a 22:00 horas ou en MILAR-Teleson 

Electrodomésticos (O Rosal) de luns a venres en horario de 09:30 a 13:00 

horas – 16:00 a 20:00 horas e os sábados de 09:30 a 13:30 horas. 

5. PREMIOS: 

Concederáse únicamente un premio por autor e o concurso conta con un 

total de 4 premios definidos a continuación: 

1º Premio – Cea para dúas persoas no Restaurante O Lugar + 

Percorrido Mariño no Talaso Atlántico 

2º Premio – Cea para dúas persoas no Lagar de Eiras 

3º Premio – Cea para dúas persoas no Arruaz (A Guarda) 

4º Premio – Unha Tablet 

6. XURADO: 

O xurado estará composto por catro membros das Asociacións que 

participan na Organización do II Mes Pola Conservación e por un profesional 

da fotografía. O fallo do xurado será inapelable e corresponderá aos tres 

primeiros premios expostos anteriormente. Asimesmo, o cuarto premio 

corresponderá á votación popular, mediante una urna colocada no lugar 

donde se expoñan as obras e donde  calquera persoa poderá votar 

únicamente por una das fotografías expostas. 

7. EXPOSICIÓN DAS OBRAS E ENTREGA DE PREMIOS: 

Realizaráse una exposición de tódalas fotografías presentadas que cumpran 

as presentes bases, do 12 ao 24 de Xuño de 2017 no Salón de Exposicións 

do Concello do Rosal en horario de 10:00 a 14:00horas e de 16:00 a 20:30 

horas.  

A entrega de premios terá lugar no Salón de Exposicións do Concello do 

Rosal o día 24 de Xuño ás 20:00 horas. 



8. RECOLLIDA DAS OBRAS: 

Tódolos traballos presentados poderán recollerse no C.S. Fuscalho nun prazo 

máximo de 15 días dende a finalización da exposición (24 de Xuño de 2017) 

de luns a sábado en horario de 18:00 a 22:00horas. 

9. Toda obra que non cumpra estes requisitos quedará fora do concurso. 

10. O feito de participar supón a total aceptación destas bases. 

 

 


