
  FESTIVAL MARES DA FIN DO MUNDO

BASES I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MARIÑEIRA

1ª PARTICIPANTES: Poderá participar no concurso calquera persoa maior de 18 anos

e  residente  en  España,  ca  excepción  dos  membros  do  xurado  e  os  seus  familiares

directos.

2ª TEMÁTICA:  O tema principal será o mar e a pesca tradicional. 

3ª OBRAS: Cada participante poderá presentar un máximo de cinco (5) fotografías,

sendo estas orixinais e inéditas (que non se presentaran con anterioridade en outros

concursos, webs ou calquera outro medio dixital ou impreso).

Os participantes responsabilízanse totalmente de ser os únicos autores das obras, non

existindo dereitos a terceiros, así como de toda reclamación por dereitos de imaxe sobre

as fotografías presentadas ao concurso.

As fotografías non poderán ser alteradas dixitalmente nin por calquera outro medio.

Tampouco  se  aceptarán  fotomontaxes.  Permitiranse  mínimas  correccións  de  cor  e

luminosidade. En caso de dúbidas, o xurado podería solicitar ao autor o arquivo RAW

para a súa comprobación.

4ª PRESENTACIÓN: As fotografías deberán  ser presentadas en formato JPEG ou JPG,

cunha resolución mínima de 1200 píxeles no seu lado menor.

5ª ENVÍO: As fotografías deberán enviarse unicamente (unha por envío) ao enderezo 

electrónico carnotaetua@gmail.com. O corpo do correo deberá incluír a seguinte 



información: Título da obra, nome e apelidos do autor, data de nacemento, enderezo, 

código postal, municipio, provincia, país, teléfono e correo electrónico. 

6ª PLAZO DE ADMISIÓN: O prazo para presentar as fotografías estará aberto do 7 de

Agosto  ao  07  de  Setembro  de     2018. Non  se  admitirán  fotografías  presentadas  con

posterioridade a esta data.

7ª PREMIOS: Entregaranse tres (3) premios ás fotografías gañadoras (1º, 2º e 3º posto),

consistentes nun trofeo e diploma.  Asemade, outorgarase un accésit á mellor obra de

autor local (residentes en Carnota). Cada participante poderá obter como máximo un

premio.

8ª  FALLO: O  fallo  do  xurado  producirase  o  1  de  outubro  de  2018  e  será

comunicado expresamente  pola  organización  aos  premiados.  Da  mesma  maneira,  o

Concello de Carnota difundirá esta información aos medios de comunicación, na súa

páxina web  e a través dos canais que crea convintes.

9ª  O  XURADO: O  xurado  estará  formado  por  tres  fotógrafos  profesionais  e  dous

representantes  do Concello de Carnota,  que atendendo a criterios  de creatividade e

calidade  técnica,  seleccionarán  doce  (12) obras  finalistas  para  unha

exposición fotográfica  que  terá  lugar  durante  o  mes  de  outubro  no  Concello  de

Carnota. Entre as finalistas seleccionadas estarán presentes as obras premiadas.

10ª DEVOLUCIÓN DE FOTOGRAFÍAS: As obras expostas poderán ser recollidas polos

seus  autores  no  Concello  de  Carnota  no  prazo  dun  mes  dende  a  finalización  da

exposición fotográfica.



11ª DEREITOS DE AUTOR:  Das doce (12) obras finalistas, a propiedade intelectual e

autorías serán sempre do/a autor/a. O Concello de Carnota deberá facer constar en

futuras reproducións impresas ou por calquera medio dixital o nome do/a autor/a.

12ª  ACEPTACION  DAS  BASES: A  participación  neste  concurso  supón  a  plena

aceptación destas bases e do fallo inapelable do xurado.


