V CONCURSO FOTOGRÁFICO:
“UNHA MIRADA DE XÉNERO: A MULLER E A CONCILIACIÓN”
2016.
Organiza: Área de Igualdade do Concello do Carballiño.
Colabora: Asociación Fotográfica O Potiños e Centro Comercial Aberto do
Carballiño.
A Área de Igualdade organiza coa colaboración da Asociación Fotográfica
O Potiños e o Centro Comercial Aberto, unha nova edición do concurso
fotográfico, este ano adicado “a muller e a conciliación”
As mellores instantáneas premiaranse cun 1º PREMIO a cargo do
Concello do Carballiño de 300€, e con 2 vales de compra valorados en
200€, e 100€ respectivamente para o 2º e 3º premio a cargo do Centro
Comercial Aberto.
Todas as fotografías presentadas serán expostas nos locais
comerciais da vila e no concello.

BASES:

1. Temática:
O tema das fotos será: “UNHA MIRADA DE XÉNERO: A MULLER E A
CONCILIACIÓN”.

Os traballos deben estar relacionados co punto de vista do/a fotógrafo/a
sobre as mulleres neste ámbito.
2. Participantes:
Poderán participar neste concurso as persoas afeccionadas que o
desexen. Unicamente quedan excluídos fotógrafos e fotógrafas
profesionais e os membros do xurado.

3. Técnica, formato e número de fotografías:
As fotografías serán aceptadas en branco e negro ou en cor. Non serán
válidas as montaxes, tan só se permiten retoques de contraste e cor.
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Poderase solicitar o arquivo orixinal co fin de facer as comprobacións
oportunas.
Todas fotografías presentadas deberán ser inéditas, e non poderán
terse presentado, nen ter sido seleccionadas noutros concursos
fotográficos.
Formato: Mínimo: 20x25. Máximo: 40x50

Cada persoa poderá participar cun máximo de 3 fotografías.

4. Entrega e prazo de presentación:
As fotografías entregaranse no: Centro de Información ás Mulleres do
Carballiño (dependencias da Área de Igualdade, sita na rúa Faustino
Santalices, núm. 10, baixo; fronte á oficina de correos).
A Data límite de entrega será o mércores, 3 de marzo, de 2016. A
entrega de premios realizarase o martes, 8 de marzo, ás 12:00 no salón
de plenos do concello do Carballiño.

5. Formalidades de presentación.
As fotografías deberanse entregar en formato impreso nun sobre que
conterá ademais das imaxes co título correspondente escrito ao dorso, un
sobre cos datos persoais da autora ou autor (nome, apelidos, enderezo e
teléfono), estes datos son obrigatorios.
6. Premios.

1º premio: 300 euros.
2º premio: 200 euros.
3º premio: 100 euros.

Os premios non serán acumulativos
Os premios serán vales de compra valorados nos importes
anteriormente mencionados para gastar en diferentes comercios do
Carballiño.
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7. Xurado
O xurado estará formado por un representante do centro Comercial
Aberto, un representante da Asociación Fotográfica , “O Potiños”,
un/unha técnica e a concelleira de Benestar Social, Igualdade e Sanidade
Os criterios concretos a valorar polo Xurado serán os de orixinalidade,
realización e imaxinación e a forma de establecer a ponderación a que a
continuación se indica:
Na primeira votación, outorgaráselle a cada fotografía por parte do
Xurado, unha puntuación de 1 a 10.
Nunha segunda votación, seleccionaranse as 20 fotografías máis
votadas na votación anterior,(as cales iran en exposicións itinerantes) e
nesta establecerase de novo, para cada unha delas, unha nova puntuación
de 1 a 10.
Destas escolleranse as tres primeiras fotografías que maior puntuación
acadaran, que serán os tres primeiros premios a conceder
respectivamente 1º,2º e 3º premio.
Calquera interpretación das presentes bases será resolta polo xurado e
pola organización.
8. Disposicións xerais.

1. Aquelas persoas que resulten premiadas ou finalistas, deberán
autorizar á Área de Igualdade do Concello do Carballiño a reprodución,
publicación ou difusión das obras gañadoras ou finalistas, en calquera
medio, para os períodos e limitacións que a lexislación actual española
establece, sempre co único fin de dar difusión ó concurso e sen perxuízo
algún sobre os dereitos do propio autor ou autora. Neste caso, a Área de
Igualdade e os colaboradores nesta edición: a asociación fotográfica “O
Potiños” e o Centro Comercial Aberto, soamente estarán obrigados a citar
o nome do/a autor/a de forma explícita e sen que iso comporte ningún
tipo de abono dos dereitos.
2. As persoas participantes responsabilízanse totalmente de ser as
únicas autoras, de que non existan dereitos a terceiros, así como de toda
reclamación por dereitos de imaxe sobre as obras presentadas ó concurso.
3. As copias impresas das obras que resulten gañadoras ou finalistas
quedarán en propiedade da Área de Igualdade do Concello do Carballiño.
O resto das copias impresas presentadas ó concurso, que non resulten nin
premiadas nin seleccionadas, serán devoltas ás persoas autoras, que
poderán recollelas no Centro de Información ás Mulleres do concello
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A organización non se fará cargo dos portes de devolución, nin do posible
deterioro das obras.

4. Os datos facilitados serán tratados de forma confidencial, de
conformidade coa Lei de Protección de Datos (15/1999), incorporándose
ao noso ficheiro automatizado e destinaranse únicamente a proporcionar
información sobre as diferentes actividades da Área de Igualdade do
Concello do Carballiño. As persoas que o desexen poderán exercer o seu
dereito de acceso, rectificación ou cancelación de datos mediante escrito
dirixido ó Centro de Información ás Mulleres do Concello do Carballiño
sito na rúa Faustino Santalices, núm. 10, baixo, 32.500, O Carballiño
(Ourense).
5. O feito de participar neste concurso supón a total aceptación
destas bases. A resolución que deba adoptarse por calquera incidencia
non prevista nelas corresponderá unicamente á Área de Igualdade do
Concello do Carballiño, á Asociación Fotográfica “O Potiños” e o Centro
Comercial Aberto do Carballiño, que resolverán co mellor criterio, sen que
proceda ningún recurso.
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