
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA  “CARNOTA É TÚA”

BASES DO CONCURSO  

1ª  PARTICIPANTES: poderá  participar  no  concurso  calquera  persoa  maior  de  18  anos  e  residente  en  España.

Poderase participar activamente,  subindo fotografías tal e como se indica na apartado 5º destas bases; de forma

indirecta, votando; ou en ambas as modalidades. Unicamente optarán ao premio as persoas que participen subindo

fotografías.

2ª TEMÁTICA:  o tema será libre pero as fotografías deberán ser tomadas no concello de Carnota, resaltando valores

que identificas co concello de Carnota, como o seu patrimonio, paisaxes, postas de sol, arquitectura popular, recursos

turísticos, folclore, etc.

3ª OBRAS:  cada participante poderá presentar un máximo de cinco (5) fotografías, que deberán ser orixinais e

inéditas. Non se admitirán fotografías que xa se presentaran con anterioridade noutros concursos, webs ou en calquera

outro medio dixital ou impreso. No caso de que algún participante presente máis de 5 fotografías, só serán aceptadas

as 5 primeiras enviadas.

As persoas participantes responsabilízanse totalmente de seren os/as únicos/as autores/as das obras, sen que existan

dereitos a terceiras persoas, 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, a organización podería

solicitarlle ao/á autor/a 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: para poder participar no concurso as persoas interesadas deberán subir as fotografías á súa conta de 

Instagram co hastag #carnotaetua e á web https://www.carnota.gal/concurso-de-fotografia/ . Deberase 

achegar tamén a seguinte información, cubrindo o  formulario da web: título da obra, nome e apelidos do/da autor/a, 

https://www.carnota.gal/concurso-de-fotografia/


data de nacemento, enderezo, código postal, teléfono, correo electrónico e conta de Instagram. Será obrigatorio 

marcar o cadro de aceptación referente á protección de datos.

6ª PRAZO DE ADMISIÓN: o prazo para participar neste concurso estará aberto do 11     de febreiro ao 11 de marzo

de     2019. As fotografías presentadas con posterioridade a esta data non optarán ao premio.

7ª PREMIOS: a fotografía que acumule máis votos, sumando os recibidos na web e no Instagram, será a gañadora do

concurso. O premio consistirá nunha  cámara deportiva GoPro Hero 7. 

8ª  VOTACIÓN:  a votación das fotografías realizarase premendo encima da estrela situada ao pé de cada fotografía.

Os  votos  contabilizaranse  sumando os  recollidos  en  ambas  as  dúas  plataformas  (web  e  Instagram).  O  prazo  de

votación será dende o 11 de febreiro ata o 20 de marzo.

9 RESULTADO: unha vez finalizado o prazo de participación o Concello de Carnota fará público o resultado do

concurso, comunicándollelo ao/á gañador/a e aos medios de comunicación e difundíndoo na súa páxina web   e a

través das canles que crea convenientes.

10ª OBRIGAS DOS CONCURSANTES:

1º) Á hora de subir as fotografías que participen no Concurso de Fotografía “Carnota é túa” en Instagram non se

permitirá etiquetar a outros usuarios de redes sociais.

 2º) Para poder recibir o premio é condición imprescindible estar presente no acto de entrega. No caso de non poder

acudir, pódese enviar unha persoa representante, coa autorización expresa do/a titular da fotografía premiada.

11ª DEREITOS DE AUTORÍA: a propiedade intelectual e autorías das fotografías presentadas ao concurso serán sempre

do/da autor/a. O Concello de Carnota poderá utilizalas en futuras reproducións impresas ou en calquera medio dixital

sempre que faga constar o nome do/da autor/a.

O Concello de Carnota recoñece que este concurso non está patrocinado, asociado ou administrado por ningunha rede

social.

12ª ACEPTACIÓN DAS BASES: A participación neste concurso supón a plena aceptación destas bases.


