
BASES CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CLIKTrasDeza. 
 
 
 O Departamento de Cultura do Concello de Silleda convoca o Concurso de 
Fotografía ‘CLIKTrasDeza’. 
 
 

1. Participantes. 
 
A participación no concurso está aberta a todas as persoas (sen restricción de idade), 
afeccionadas ou profesionais da fotografía, que sexan autoras das imaxes 
presentadas e teñan os dereitos das mesmas, sen ningunha restricción por parte 
dalgunha institución pública e/ou privada.  
 
 

2. Tema 
 
O tema central do Concurso é a riqueza natural e patrimonial de Trasdeza.  
Teranse en conta aspectos que outorguen valía ás imaxes: orixinalidade, resolución, 
dificultade para logralas e, sobre todo, afinidade ao tema que nos ocupa.  
 
 

3. Presentación de traballos, características e prazo. 
 
Cada persoa poderá presentar ata cinco traballos. Todos eles deben ser inéditos. 
 
As imaxes deben ir en soporte físico, non sendo admitidas as fotografías que se 
presenten en formato dixital. Este soporte físico é libre, así como o tamaño e a 
resolución das imaxes.  
 
Non se admitirán selfies, aínda que sí se admitirán traballos nos que aparezan persoas 
ou animais no medio natural ou patrimonial no que se centre a fotografía. 

 
Os traballos presentados en ningún caso poderán mostrar unha situación inapropiada, 
obscena, hostil, indecente, difamatoria ou calumniosa e/ou que promova a intolerancia, 
odio, racismo ou dano contra calquera grupo ou persoa, ou a discriminación por 
motivos de raza, relixión, xénero, nacionalidade, diversidade, orientación sexual ou 
idade e/ou que atenten contra a orde pública e moral. Todas as imaxes que dende a 
organización se consideren impropias ou que atenden a calquera destas 
características descritas, quedarán automáticamente descalificadas e anularase a 
participación do autor/a. 
 
A presentación dos traballos realizarase no Rexistro Municipal do Concello de Silleda, 
e ademais das imaxes, debe presentarse un documento adxunto cos seguintes datos: 
 

- Título do traballo e datos do mesmo (tema central da imaxe, lugar onde foi 
tomada a fotografía…e calquera outra característica que o autor/a desexe 
resaltar) 

- Datos personais (nome e apelidos, data de nacemento, idade, teléfono de 
contacto, enderezo e dirección de correo electrónico).  

 
Os participantes autorizan a verificación da súa identidade. A falsidade ou erro dos 
datos de carácter persoal anulará a participación e o dereito de obter o premio. 
 
O prazo remata ás 14:00 h do venres 15 de Abril de 2016. 



 
 

4. Propiedade. 
 
Os dereitos de autor das fotografías seguirán estando en posesión do mesmo. 
O Concello de Silleda conservará as imaxes premiadas no seu fondo fotográfico (o 
premiado/a debe aportar unha copia en soporte dixital á Concellería de Cultura) e 
poderán ser utilizadas sen limitación de tempo ou lugar en actividades sen fins 
lucrativos, edición de trípticos, carteis, calendarios, catálogos, exposicións, divulgación 
do concurso e en canto traballos de edición se realice. Así mesmo, tamén poderán ser 
difundidos nas redes sociais e/ou en páxinas web do Concello de Silleda. Dita 
utilización non implica pago algún aos autores das obras. O nome dos autores 
aparecerá xunto á súa imaxe ou nun anexo adxunto.  
 
 

5. Xurado. 
 
O xurado estará constituído por cinco membros. A Presidencia do mesmo recaerá 
sobre a Concelleira de Cultura, María José Fernández Rodríguez, ou, no seu defecto, 
na persoa que delegue. Os catro membros restantes serán persoas relacionadas co 
mundo da fotografía e/ou creatividade. Ademais destes cinco membros, acudirá ás 
votacións a técnico de Cultura do Concello de Silleda actuando como Secretaria, sen 
voz nen voto.  
 
 

6. Premios 
 
Establécense dous premios, deixando marxe ao Xurado para outorgar os accésit que 
estime oportunos (cun máximo de dous): 
 

- 1º Premio: 300 € 
                        Diploma 
                    Obsequio conmemorativo oficial do Concello de Silleda 

 50 € en vales de compra (ECOS) 
 
- 2º Premio: 150 € 
                        Diploma 
         Obsequio conmemorativo oficial do Concello de Silleda 
                    30 € en vales de compra (ECOS) 
 
- Accésit (no seu caso): Diploma. 
 

 
7. Exposición. 

 
Todos os traballos presentados estarán expostos no lugar e datas a definir, nunha 
exposición aberta ao público; trala mesma, serán devoltos aos seus autores/as.  
 
 

8. Aceptación das bases. 
 
A participación no Concurso de fotografía ‘CLIKTrasDeza’ implica a aceptación das  
presentes bases.  
 

 


