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INFORME  PROPOSTA DA SECCIÓN DE CULTURA   
 
 
BASES REGULADORAS DO CONCURSO DE FOTOGRAFÍA E VÍDEO 
“OLLADAS DO SAN FROILÁN” 

 
 

1.- Temática do concurso 
 
O concurso de fotografía e vídeo “Olladas do San Froilán” é unha actividade que 
impulsa o Concello de Lugo co obxecto de difundir estas festas a través das 
fotografías e os vídeos de libre creación que aporten as particulares miradas das 
persoas participantes, e que recollan calquera dos variados aspectos que 
caracterizan as Festas de San Froilán. 
 
O tema principal dos traballos son as Festas do San Froilán, e poderán achegarse 
traballos fotográficos e audiovisuais que:   
 

1. Fagan difusión da vertente gastronómica, artística, cultural da nosa festa. 
2. Poñan en valor os aspectos positivos da mestura entre nacionalidades, 

etnias, culturas, etc. 
3. Revelen a auténtica vivencia do San Froilán tradicional. 
4. Reflictan como se vive o San Froilán fóra de Lugo, en centros galegos de 

grandes capitais, etc. 
 
 
2.- Participantes 
 
Este concurso está aberto á participación de todas as persoas interesadas, tanto 
profesionais como afeccionadas, maiores de 14 anos de idade. 
 
A participación neste concurso supón a aceptación do establecido nestas bases. 
 
3.- Procedemento do concurso 
 
O concurso consta de dúas categorías: fotografía e vídeo. 
 
3.1.- Na categoría de fotografía establécense os seguintes requisitos: 
- As fotografías deben ser inéditas e orixinais. As e os participantes asumen a 
autoría da/s obra/s, e son responsables do seu contido. No caso de que aparezan 
menores de idade, as persoas concursantes deben dispoñer da correspondente 
autorización da nai, pai ou titora ou titor legalmente establecido. 
- As e os concursantes non poden exhibir as obras presentadas ao concurso a 
través dos diferentes medios de comunicación e redes sociais antes do ditame do 
concurso. 
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- As e os participantes poden presentar un máximo de tres fotografías. 
- O formato ten que ser en JPG a 300 ppp cun máximo 10 MB de peso, un máximo 
de 30 cm de lonxitude no lado máis longo. 
 
3.2.- Na categoría de vídeo establécense os seguintes criterios: 
- Os vídeos deben ser inéditos e orixinais. As e os participantes asumen a autoría 
da/s obra/s, e son responsables do seu contido. No caso de que aparezan menores 
de idade, deben dispoñer da correspondente autorización da nai, pai ou titora ou 
titor legalmente establecido. 
- As e os concursantes non poden exhibir as obras presentadas ao concurso a 
través dos diferentes medios de comunicación e redes sociais antes do ditame do 
concurso. 
- As e os participantes poden presentar un máximo de tres vídeos. 
- O formato debe ser Mp4 Codec h264 ou equivalente cunha resolución mínima de 
1280x720 px. 
- A duración das pezas debe ser de 45 segundos como mínimo, e un máximo de 4 
minutos. 
 
4.- Prazo e lugar de presentación das obras 
 
As obras poderán presentarse desde o 30 de setembro ata o 13 de outubro de 
2016. 
 
Tanto as fotografías coma os vídeos deben enviarse por correo electrónico ao 
enderezo electrónico: cultura@concellodelugo.org indicando no asunto concurso de 
fotografía e vídeo “Olladas do San Froilán”. 
 
Os envíos poden facerse a través de sistemas de envío de arquivos grandes (tipo 
wetransfer, dropbox, etc.). Xunto ás fotografías e aos vídeos mandarase un arquivo 
en word ou pdf cos seguintes datos: 
 
1.- Categoría na que participa (fotografía ou vídeo) 

 
2.- Título da obra  

(O título da obra debería coincidir co nome do arquivo dixital. En caso contrario, 
xunto ao título da obra debe indicarse o nome do arquivo). 

 
3.- Lugar, data e hora da realización da obra 

 
4.- Nome e apelidos da ou do autor 

 
4.- NIF / DNI 

 
5.- Data e lugar de nacemento 
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6.- Enderezo, CP e cidade 
 

7.- Enderezo electrónico 
 

8.- Teléfono de contacto  
  
Ademais, deberá enviarse unha copia escaneada do DNI ou equivalente e copia 
escaneada da declaración xurada que figura no anexo 1 destas bases. 
 
No caso dos menores de idade, acompañarase copia escaneada da autorización 
asinada pola nai ou pai ou titora ou titor legal correspondente que figura no anexo 2. 
 
A organización resérvase o dereito de exclusión das obras nos seguintes casos: 
- Cando se incumpran un ou varios puntos destas bases. 
- Cando a participación se faga empregando datos falsos ou haxa indicios de que o 
son, se a persoa non verifica os seus datos no prazo outorgado. 
- Cando as obras presentadas non se axusten ao tema do concurso. 
 
5.- Xurado e selección de gañadoras/es 
 
O Concello de Lugo seleccionará un xurado para cada categoría formado por tres 
persoas expertas. Cada xurado seleccionará un máximo de 7 obras de cada 
categoría que logo serán exhibidas nas redes sociais oficiais do San Froilán 2016 
para levar a cabo unha votación popular da que resultarán seleccionadas as tres 
persoas gañadoras de cada categoría. 
 
Os dous xurados serán convocados polo Concello de Lugo para o seu ditame na 
Casa Consistorial o luns 17 de outubro de 2016 a partir das 10:00 horas. Unha vez 
resolta esta primeira fase da selección do concurso, iniciarase a votación popular 
para escoller as persoas gañadoras de cada categoría entre as obras 
preseleccionadas polos xurados profesionais. Esta votación popular levarase a 
cabo a través do Facebook oficial de San Froilán 2016, onde se publicarán as sete 
obras de cada categoría para que as e os usuarios do Facebook poidan votar polo 
seu preferido. As obras que máis votos reciban resultarán as gañadoras do 
certame. O prazo para a votación a través do Facebook estará aberto desde as 
10:00 horas do 18 de outubro ata as 10:00 horas do 21 de outubro.     
 
Unha vez feito o reconto de votos, farase pública a resolución do concurso a través 
das redes sociais oficiais de San Froilán 2016 e do web do Concello de Lugo 
www.lugo.gal. Previamente, comunicaráselle individualmente a resolución a cada 
unha das persoas gañadoras.  
 
Unha vez resolto o concurso, crearase un álbum no que se publicarán todas as 
obras participantes, xunto ás gañadoras. Cada obra irá identificada co título da obra 
e coa autoría. 
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As fotografías e os vídeos premiados quedarán en propiedade e uso exclusivo do 
Concello de Lugo, e entrarán a formar parte dos fondos fotográficos/audiovisuais da 
institución. As e os autores destas fotografías/vídeos cederanlle á institución os 
dereitos totais de exhibición e reprodución das obras premiadas. 
 
As e os gañadores dan o seu consentimento para que o seu nome apareza nos 
materiais informativos e promocionais, xa sexan impresos ou dixitais do Concello de 
Lugo. 
 
Co fin de poder levar a cabo cantas accións promocionais e de difusión do concurso 
que considere necesarias a organización, todas as persoas participantes cederanlle 
ao Concello de Lugo, con carácter gratuíto, os dereitos de reprodución e 
comunicación pública das obras presentadas a concurso. A cesión dos ditos 
dereitos permitiralle ao Concello de Lugo transformar as obras tecnicamente na 
medida que sexa necesaria para adecualas ao formato, imaxe ou aparencia de 
Internet o calquera outra tecnoloxía susceptible de adscrición a Internet, así como a 
reproducilas nos soportes físicos que se estimen convenientes. 
   
6.- Premios 
 
Na categoría de fotografía, establécense os seguintes premios: 
1º Premio: vale por importe de 750 euros para cambiar por material fotográfico 
2º Premio: vale por importe de 600 euros para cambiar por material fotográfico 
3º Premio: vale por importe de 450 euros para cambiar por material fotográfico 
 
 Na categoría de vídeo establécense os seguintes premios: 
1º Premio: vale por importe de 750 euros para cambiar por material fotográfico 
2º Premio: vale por importe de 600 euros para cambiar por material fotográfico 
3º Premio: vale por importe de 450 euros para cambiar por material fotográfico 
 
Para calquera dúbida sobre o concurso, pódese chamar ao Departamento de 
Cultura aos números 982 297212 ou 982 297 334, de luns a venres, das 09.00 ás 
14.00 horas ou escribir un correo-e a cultura@concellodelugo.org no que se 
indicará no asunto: consulta sobre o concurso “Olladas do San Froilán”.  
 
Calquera incidencia non contemplada nestas bases, será resolta pola organización. 
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ANEXO 1 

 DECLARACIÓN XURADA 
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA E VÍDEO “OLLADAS DO SAN FROILÁN” 

CONCELLO DE LUGO, 2016 
 
 

DONA/ DON ………………………………………………………………………… con 
DNI ……………………………… como autora ou autor da/s obra/s titulada/s: 
 
 
- ……………………………………………………………………………………………….. 
 
- ……………………………………………………………………………………………….. 
 
- ……………………………………………………………………………………………….. 
 
 

DECLARO, 
 

Que as fotografías / vídeos presentados ao concurso son inéditos e da miña 
autoría. 
 
Que non recibiron outros premios ou distincións pola participación noutros 
concursos de similares características. 
 
Que son a/o única/o titular dos dereitos de autor sobre as fotografías / vídeos 
presentados, e fágome responsable de calquera tipo de reclamación, eximindo ao 
Concello de Lugo da dita responsabilidade. 
 
Que dispoño dos dereitos de imaxe das persoas identificadas ou identificables, e 
eximo ao Concello de Lugo de calquera responsabilidade que puidera derivarse 
como consecuencia da non obtención destes correspondentes permisos. 
 

 
………………, ….. de ……………………… de 2016 
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ANEXO 2 

AUTORIZACIÓN PARA A PARTICIPACIÓN DE MENORES DE IDADE NO 
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA E VÍDEO “OLLADAS DO SAN FROILÁN” 

CONCELLO DE LUGO, 2016 
 
 

 
Dona / Don …………………………………………………………… con 
DNI…………………….., en calidade de (nai, pai, titora ou titor 
legal)…………………….. de (nome e apelidos da/o 
concursante)…………………………………...……………...con 
DNI…………………….. 
 
AUTORIZO a súa participación no concurso de fotografía e vídeo “Olladas do San 
Froilán”, promovido polo Concello de Lugo, tendo lido e aceptado as bases do 
concurso. 
 
E, para que así conste, asino esta autorización,  
 
 
 

Nome e sinatura da nai, pai ou titor/a legal 
 
 
 
 
 
 

………………, ….. de ……………………… de 2016 
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