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1.- O Concello de A Veiga, de conformidade co esta-
blecido nas presentes Bases, convoca, o I Concurso 
de Fotografía “Concello de A Veiga” dedicado á 
Fotografía da Paisaxe natural e humán relacionada 
co noso Concello, coas condicións e características 
recollidas nos seguintes puntos. 

2.- O concurso é aberto e a el poderán presentarse 
todas as persoas físicas maiores de idade que o 
desexen, de xeito gratuíto. 

3.- Os temas sobre os que versarán as fotografías 
serán relacionados con calquera faceta relativa a 
paisaxe natural como de integración da poboación 
no mesmo. Na imaxe debe recoñecerse con clari-
dade a presenza do Concello de A Veiga, xa sexa a 
través de espacios, localizacións características ou 
simboloxía do Concello de A Veiga. As fotografías 
deberá estar tomadas no ano 2016 entre o 1 de 
Xaneiro e a data límite de presentación das mesmas.

4.- Cada concursante poderá presentar un máximo 
de 3 fotografías en cor ou branco e negro, con 
máquina analóxica ou dixital, coas seguintes carac-
terísticas:
 
-   Deberán presentarse obrigatoriamente en  
 soporte dixital. As fotografías deberán ter unha  
 resolución mínima de 1200 px de lado maior, e  
 los formatos admitidos serán JPG e TIFF.
-   Cada fotografía debe levar un título como nome  
 de arquivo. 
-   Quedarán excluídas as fotografías con excesiva  
 alteración dixital, sendo válidos  as correccións  
 de cor, saturación, contraste e calquera outra  
 que trate a imaxe en xeral, admitindo   
 ademáis recortes cun máximo de un 10% da  
 orixinal. 

5.-Establécense os seguintes premios, que poderán 
ser declarados desertos e estarán suxeitos ao 
disposto na lexislación �scal vixente no momento 
da concesión:

 1º Premio....................... 350 eur. 
 2º Premio....................... 175 eur. 
 3º Premio....................... 120 eur.

Un dos tres premios terá a consideración “Premio 
Especial Trevinca Starlight” que concederáse a 
mellor imaxe nocturna, independentemente de 
que se atope no 1º, 2º o 3º premio.

6.- Ningún concursante 
poderá ser premiado por 
duas ou máis fotogra-
fías que presente ao 
concurso.

7.- Os criterios que 
serán tidos en conta para 
a concesión dos premios 
serán basicamente os 
seguintes:
 
-  Captación do espa-
cio tempo da 
paisaxe.

-  Carácter  artísti-
co da   
paisaxe.

-  Calidade 
técnico   
fotográ�ca.

www.aveiga.es



O xurado estará formado por los fotógrafos 
Oscar Blanco, Eva Díez e Fernando Rey.

8.- As fotografías presentaranse en forma de plica, 
do seguinte xeito:
 
-  Nun sobre grande escribirase exclusivamente de 
forma visible: “I Concurso de Fotografía Des-
tino Turístico Starlight Trevinca””, e un 
pseudónimo libremente elixido polo autor, coa 
única condición de que non permita que este sexa 
facilmente identi�cable. 

-  No interior deste sobre incluirase un CD que 
conteña exclusivamente as fotografías presenta-
das co seu título como nome do arquivo. Estes 
nomes, así como o pseudónimo, �gurarán tamén 
visibles na carátula do CD. 

-  Xunto ao CD, no interior do sobre grande incluira-
se un sobre pequeno co pseudónimo escrito no 
seu exterior. No interior deste sobre introducirase 
unha folla cos seguintes datos:

-  Pseudónimo, nome, apelidos, NIF , dirección 
completa, teléfono e correo electrónico do autor. 

-  Título das fotografías, cunha breve explicación do 
lugar e data na que foi realizada. 

-  Declaración responsable asinada comprensiva da 
aceptación destas Bases, da autoría, orixinalidade e 
inexistencia de premios das fotografías presenta-
das, e da cesión das mesmas ao Concello de Narón 
para seren utilizadas en carteis, calendarios, expo-
sicións, folletos e publicidade e propaganda do 
Concello, sen dereito a indemnización algunha por 
este feito. 

No caso de que nas fotografías se poida identi�car 
claramente á persoa ou persoas fotogra�adas, 
incluirase unha autorización asinada por estes para 
que a súa imaxe poida ser utilizada polo autor no 

presente concurso. Se son menores, a autorización 
virá �rmada polos pais ou titores. A ausencia desta 
autorización implicará a exclusión automática da 
fotografía afectada. 

9.- O lugar de presentación será no Concello da 
Veiga, rúa Nova s/n, 32360 A Veiga. Ourens, ou 
tamén e posible enviar todolos arquivos incluidos 
no CD nunha soa carpeta dixital dirixida a seguinte 
dirección de mail:

trevincastarlight@gmail.com

10.- O fallo do Xurado, que será inapelable, farase 
público na prensa e na web do Concello no prazo 
de trinta días naturais, a contar desde a �nalización 
do prazo de presentación establecido. 

11.- Os premios serán entregados persoalmente 
nun acto público en data e lugar que se dará a 
coñecer nos medios anteriores con su�ciente ante-
lación. 

12. O Concello de A Veiga resérvase o dereito de 
aceptación a concurso de fotografías que non 
sexan adecuadas e  a facultade decisoria no caso 
de controversia á hora de interpretar estas Bases.

data límite de aceptación das 
fotografías 15  Outubro  2016.

MÁS INFORMACIÓN:
Concello de A Veiga.
Rúa Nova 32360 A VEIGA (OURENSE)
Tel.: 988 35 00 00. www.aveiga.es


