
 

 

BASES II CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MARIÑEIRA 

1ª OBXECTO: o concurso de fotografía mariñeira que organiza o Concello de Carnota 

dentro da programación da  II Mostra Mares da Fin do Mundo ten como finalidade  

amosar e pór en valor o patrimonio natural, etnográfico e cultural do municipio mediante 

a fotografía relacionada co mar. 

2ª PARTICIPANTES: poderá participar no concurso calquera persoa maior de 18 anos 

e residente en España, coa excepción dos membros do xurado e os seus familiares directos. 

3ª TEMÁTICA:  o tema principal será o medio ambiente e a pesca sostible.  

4ª ÁMBITO XEOGRÁFICO: todas as imaxes deberán tomarse dentro do ámbito 

xeográfico do concello de Carnota, e os elementos a fotografar en primeiro plano deberán 

pertencer igualmente ao dito ámbito xeográfico.   

5ª 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 a outros concursos, ou que xa foran publicadas na web ou en calquera outro 

medio dixital ou impreso. 

As persoas participantes responsabilízanse totalmente de seren as únicas autoras das 

obras, sen que existan 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/a o arquivo RAW 

para a súa comprobación. En caso de non proporcionar a fotografía de control cando lle 

sexa requirida, o/a participante quedará descualificado/a. 

6ª PRESENTACIÓN: as fotografías deberán  ser presentadas en formato JPEG ou JPG, 

cunha resolución mínima de 1200 píxeles no seu lado menor. 

7ª 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. 

8ª PRAZO DE ADMISIÓN: o prazo para presentar as fotografías estará aberto do 1 ao 

31 de outubro de 2019. Non se admitirán fotografías presentadas con posterioridade a 

esta data. 

9ª PREMIOS: entregaranse tres (3) premios ás fotografías gañadoras (1º, 2º e 3º posto), 

que consistirán nun trofeo e un diploma.  Tamén se outorgará un accésit á mellor obra de 

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

premio. 

10ª FALLO: o fallo do xurado emitirase o 3 de novembro de 2019 e será 

comunicado expresamente pola organización ás persoas premiadas. Da mesma maneira, 



 

 

o Concello de Carnota difundirá esta información nos medios de comunicación, na súa 

páxina web  e a través doutras canles que estime convenientes. 

11ª O XURADO: o xurado estará formado por Antonio Nodar, fotógrafo de gran prestixio 

internacional afincado en Carnota; Marcos Gallego, director da Mostra Mares da Fin do 

Mundo; Jesús Silva, asistente de dirección da Mostra Mares da Fin do Mundo e dous 

representantes do Concello de Carnota. Os membros do xurado, atendendo a criterios de 

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

exposición fotográfica que se poderá visitar durante a celebración da II Mostra Mares 

da Fin do Mundo, os días 29 e 30 de novembro, na Lonxa Vella de Portocubelo (Lira). 

Entre as finalistas seleccionadas estarán presentes as obras premiadas. 

12ª DEVOLUCIÓN DE FOTOGRAFÍAS: as obras expostas poderán ser recollidas 

polos seus autores e autoras no Concello de Carnota, no prazo de un mes dende a 

finalización da exposición fotográfica. 

13ª 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. 

14ª ACEPTACIÓN DAS BASES: a participación neste concurso supón a plena 

aceptación destas bases e do fallo inapelable do xurado. 

 


