
 

                      
 
 
“BASES DE PARTICIPACIÓN NO III CONCURSO DE FOTOGRAF ÍA “CIDADÁNS EUROPEOS EN 
GALICIA: AS VANTAXES DE SER CIDADÁN EUROPEO” 
 BASES DO CONCURSO  

1. Organización  

Europe Direct Lugo, Europe Direct Cámara Ourense y Europe Direct A Coruña (de ahora en 
adiante “os organizadores” ) convocan o terceiro concurso de fotografía baixo o lema “Cidadáns 
Europeos en Galicia: As vantaxes de ser cidadán eur opeo” (de ahora en adiante “o Concurso”) a 
través da páxina de Facebook creada a tal fin en 

 https://www.facebook.com/concursociudadanoseuropeosengalicia   

2. Participantes  

Poderán participar as persoas residentes en Galicia maiores de 18 anos que se animen a desafiar o 
obxectivo da súa cámara. 

3. Tema 

O tema do concurso é “As vantaxes de ser cidadán europeo” co  obxectivo de conmemorar o XXX 
Aniversario da entrada de España na Unión Europea. Se utilizará o hashtag #Yyavan30.  

Os participantes deberán presentar unha fotografía o un montaxe de varias fotografías que mostre as 
vantaxes de ser cidadán europeo. Esta fotografía poderá plasmar cidadáns europeos, os seus dereitos, 
povos e cidades que reflictan os cambios producidos pola adhesión de España á Unión Europea.  

4. Número de fotos  

Cada participante poderá presentar unha única, orixinal e inédita fotografía o montaxe de fotografías. 
Esta fotografía poderá ser tomada con cámara dixital, móvil ou otro dispositivo electrónico.  

No caso de que nas fotografías aparezcan imaxes que permitan a identificación das persoas que en 
elas aparecen, será necesario que o participante no concurso obtenga o consentimento do interesado 
para a súa publicación. Europe Direct A Coruña, Europe Direct Cámara Ourense e Europe Direct Lugo 
quedan exentos de calquera responsabilidade. 

5. Formato e tamaño  

A técnica de realización será libre. As fotografías deberán enviarse en formato JPG, cunha resolución 
mínima de 300 píxeles. 

6. Presentación das fotografías  

As fotografías deberán enviarse ao correo electrónico ciudadanoseuropeosengalicia@gmail.com . As 
fotografías serán subidas automáticamente á páxina de Facebook do concurso. No correo electrónico 
se deberán incluir os seguintes datos persoais do participante: 

- Nome e apelidos 



- Teléfono de contacto 

- Dirección de correo electrónico 

- Data de nacimento e nacionalidade 

- NIF, pasaporte ou NIE 

- Domicilio, código postal e poboación 

- Título e descrición da fotografía 

- Indicación do centro Europe Direct (Europe Direct A Coruña, Europe Direct Lugo e Europe 
Direct Cámara Ourense) ao que presenta a  súa fotografía.  

7. Prazo de presentación  

Poderase  participar desde o 1 de abril ao 29 de abril de 2016  ata as 14.00h . 

Non serán válidas en ningún caso as fotografías recibidas antes ou despois de dito prazo, así como as 
que no cumplan todos os requisitos do concurso. Igualmente non serán válidas as participacións 
correspondentes a perfis fraudulentos. 

8. Valoración e xurado  

O xurado estará composto por 7 persoas: dous representantes de cada Europe Direct organizador e un 
experto en fotografía. 

Para a elección das obras gañadoras se terán en conta os seguintes criterios: 

-Adecuación á temática. 

-Calidade 

-Orixinalidade 

-Mensaxe transmitido. 

Ademáis, se valorará a mensaxe europea, a presentación artística e a aplicación pedagóxica do seu 
contido. 

9. Data de publicación da persoa gañadora  

Os nomes das persoas gañadoras serán publicados na páxina web do concurso o día 5 de maio de 
2016.  

10. Premios  

Cada Europe Direct fará entrega de dous premios, haberá un total de 6 premios individuais a repartir. 
Os premios se concederán como figura a continuación:  

- Europe Direct A Coruña:  

1º Premio: 1 Tablet 

2º Premio: 1 Lector de libro electrónico  

- Europe Direct Lugo:   

1º Premio: 1 Tablet 



 

2º Premio: 1 Lector de libro electrónico  

- Europe Direct Cámara Ourense:  

2 estancias de fin de semana nun balneario do Grupo Caldaria 

Cada participante deberá indicar no correo electrónico o centro Europe Direct ao que  presenta a súa  
fotografía.  

Aos autores das fotografías premiadas se lles notificaráa sua condición de gañadores a través da 
dirección de correo electrónico facilitada a efectos de comunicacións. 

Os organizadores se reservan o dereito  a sustituir os premios por outros de igual o maior valor si algún 
ou todos os premios sinalados non estiveran dispoñibles por calquera razón. 

Os gañadores poderán renunciar ao premio, pero, en ningún caso, poderán cambialo por outro distinto 
nin polo seu  importe en metálico.  

11. Entrega de premios  

 A entrega de premios se realizará nun acto a partir do 9 de maio. Se informará oportunamente aos 
gañadores o lugar e data exactos. 

Os gañadores deberán recoller o premio persoalmente ou ben a través da persoa que designen.  

Si non se consiguiera contactar cos gañadores nos 3 días hábiles posteriores á comunicación, o 
gañador pasará a ser automáticamente o suplente 1 (elexido previamente polo xurado) e así 
sucesivamente. 

  

Cláusulas específicas 
Aceptación das bases.  
 
A participación no concurso supón a aceptación expresa e sen reservas do participante das bases do 
concurso, así como das súas cláusulas.  
O incumprimento de calquera destas bases por parte do participante, determinará a súa inmediata 
descalificación.  
 
Acerca das imaxes. 
 
As imaxes non poden ser actos publicitarios, nin servir como medio para publicitar produtos e/ou 
servizos propios do participante o de terceiros. As imaxes deben respetar a imaxe de calquera persoa, 
física ou xurídica, incluidas persoas anónimas, famosos, entidades, institucións, organismos e/ou 
empresas, incluidas as súas marcas e signos distintivos.  
Serán excluidas todas as imaxes das que o participante non sexa o autor, lesionen dereitos de terceiros 
o cuxo contenido sexa abusivo, obsceno, vulgar, violento, racista, sexista, amenazante, contravenga os 
bos costumes, vulnere algún dereito fundamental da persoa, infrinxa dereitos de terceiros o calquera 
disposición legal en vigor.  
O participante garante que a obra é orixinal e inédita e non está suxeita a contratos, cesións ou licenzas 
a terceiros de dereitos de autor ou de propiedade intelectual ou de outros dereitos. Igualmente o 
participantes garante que a súa fotografía está libre de calquera gravamen ou carga e que non infrinxe 
dereitos de terceiros.  
As fotografías deberán ser da propiedade do autor. No caso de detectar un uso fraudulento, os 
organizadores se reservan a facultade de descartar a súa participación no presente concurso.  
 
Publicidade. 



Excepto nos casos nos que esté prohibido,a participación no concurso constitue o consentimento dos 
gañadores a que os Europe Direct organizadores e os seus axentes utilicen os datos dos gañadores, 
tales como o nome, apelidos, gustos, fotografía, voz, opcións e/o correo electrónico e dirección postal, 
para fíns promocionais en calquera medio, a nivel mundial, sen que exista pago o contraprestación 
algunha. Os gañadores serán identificados da seguinte forma para protexer a súa privacidade: nome e 
iniciais dos apelidos.  
 
Requisitos xerais. 
Os Europe Direct organizadores se reservan o dereito de cancelar, suspender e/ou modificar o 
concurso, en todo ou en parte, no caso de fraude, fallos técnicos, ou de que calquera outro factor, máis 
aló do control razonable aos Europe Direct que impida a integridade ou o funcionamento adecuado do 
Concurso a xuicio dos organizadores. Así mesmo , se reserva o dereito de descalificar a calquera 
persoa que manipule, ao seu entender, o proceso de participación ou o funcionamento adecuado do 
Concurso, ou actue en violación do presente clausulado. Calquera intento de impedir de xeito 
deliberado o funcionamento lexítimo do Concurso  poderá significar unha violación do dereito penal e 
civil, e en caso de que dita vulneración tivera lugar, os Europe Direct organizadores se reservan o 
dereito de reclamación de danos por parte de calquera persoa na medida permitida pola lei. O feito de 
que os Europe Direct organizadores incumplan con algún dos termos do presente clausulado, non 
conllevará a renuncia a dita disposición.  
 
Limitación de Responsabilidade 
 
Na maior medida posible admitida pola lei e sen afectar de manera negativa a ningún dos dereitos 
irrenunciables, as partes exoneradas non se farán responsables de: 
(1) información incorrecta o imprecisa, xa sexa causada polos participantes, erros de impresión ou por 
calquera dos programas ou equipos asociados ou utilizados no Concurso. (2) fallos técnicos de 
calquera tipo, incluidos a modo enunciativo que non limitativo funcionamento inadecuado , 
interrupcións, desconexións en liñas telefónicas e hardware ou software de red; (3) intervención 
humana non autorizada en calquera momento ao longo da participación no concurso, (4) erros técnicos 
ou humáns que poideran darse na xestión do Concurso ou tratamento dos participantes; (5) calquera 
envio que sexa recibido tarde, se perda, se estropee ou sexa roubado; (6) calquera dano a persoas ou 
bens que poidera ser causado directa ou indirectamente, en todo ou en parte, pola participación de 
candidatos no Concurso ou a recepción do premio, ou o uso debido ou indebido do mesmo. Se por 
calquera motivo, se confirma que unha solicitude dun participantes foi eliminada por erro, pèrdida o 
destruida de calquera outro xeito, o deviniera corrupta, a única solución para o participante é a de 
solicitar de novo a participación no Concurso, ca condición de que si non fose posible ofrecerlle unha 
nova participación debido a discontinuidade de concurso, ou de algunha parte da mesma por calquera 
motivo, os Europe Direct organizadores, poderán elixir a súa discreción, entre todas as solicitudes 
recibidas ata a data de discontinuidad de un ou todos os premios ofrecidos no presente Concurso. Non 
se concederán máis premios que os establecidos.  
 
Propiedade Intelectual 
 
Os Europe Direct organizadores, se reservan o dereito a publicar as fotografías, citando sempre ao 
autor da mesma, así como o resultado do concurso na súa páxina web, redes sociais, etc. 
O participante manifesta e garante aos Europe Direct organizadores que é o único titular de todos os 
dereitos de autor da fotografía ca que participe no concurso, manifestando que sobre os mesmos non 
ten contraidos nin contraerá compromisos o gravámenes de ningunha especie que atenten contra os 
dereitos que aos Europe Direct organizadores ou a terceiros correspondan. A este respecto, o 
participante se fai responsable frente aos Europe Direct organizadores de todas as cargas pecuniarias 
que poideran derivarse para os Europe Direct organizadores a favor de terceiros con motivo de accións, 
reclamacións, o conflitos derivados do incumprimento destas obligacións por parte do participante. No 
caso de que aparezcan persoas recoñecibles na fotografía, o participante autoriza expresamente aos 
Europe Direct organizadores ao uso da imaxe aos exclusivos fins establecidos no presente concurso.  
 



 

A participación no concurso conleva a cesión por  parte dos finalistas e os gañadores a favor dos 
dereitos de reproducción, distribución, comunicación pública e transformación sobre as obras 
fotográficas, sen que se xenere a favor do autor nin de ningún terceiro dereito a retribución algunha. 
. 
Protección de Datos 
Os datos dos participantes se tratarán conforme as disposicións da  Lei Orgánica 15/1999, de 13 de 
Decembro, de Protección de Datos de carácter persoal (L.O.P.D)  do  Real Decreto 1720/2007, de 21 
de decembro, polo que se aproba o Reglamento de Desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, de 13 
de decembro, de protección de datos de carácter persoal (R.D.L.O.P.D). 
 
A indicación dos datos persoais dos gañadores terá carácter obrigatorio para a xestión do premio. 
Calquera comunicación falsa ou incompleta dos datos persoais dará dereito aos organizadores do 
presente concurso a descalificar ao gañador.  
 
Os participantes poderán en calquera momento, nos termos establecidos na normativa vixente sobre 
protección de datos persoais, revocar a autorización concedida para o tratamento dos datos persoais, 
así como exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición respecto aos datos 
persoais, enviando a petición ao seguinte correo postal: Europe Direct A Coruña – Deputación 
Provincial de A Coruña, Avda. Porto da Coruña nº 2,  15003 A Coruña; Europe Direct Cámara Ourense, 
Cámara de Comercio, industria de Ourense, Avda. Habana 30 bis 32003- Ourense ou Europe Direct 
Lugo- Ayuntamiento de Lugo, Avda. Coruña 500, 27003- Lugo, indicando “Concurso Ciudadán  europeo 
Galicia” e xuntando en todo caso, fotocopia do DNI ou documento equivalente válido en dereito que 
permita acreditar a súa identidade.” 
 


