
BASES CONVOCATORIA ABERTA 
DE IDEAS PARA O MURAL DA
#MURALPISTAVERMELLA

A Concellería de Deportes do Concello 
de Lugo, recolle a idea publicada nas redes 
sociais polo veciño Guido Álvarez e publica 
a “Convocatoria aberta de ideas para 
o mural da Pista Vermella de Lugo” co 
obxectivo de promover a arte urbana e dar 
participación aos artistas de rúa lucenses 
ademais de mellorar o aspecto do caseto.

Participantes:
Poden participar todas as persoas 
maiores de 18 anos de idade tanto de 
xeito individual coma en grupo.

Presentación e prazo:
As persoas interesadas deberán enviar 
a proposta/bosquexo de mural ao correo 
electrónico: deportes@concellodelugo.org 
ata as 23.59 h. do 12 de abril.
No correo electrónico deberá figurar:
- Lema do bosquexo
- Nome completo e dni da persoa/s autora/s
- Teléfono de contacto
-  Fotografía dalgún mural ou graffiti 

realizado que demostre a capacidade 
de desenvolver o boceto á realidade

-  Proposta en arquivo .jpg a escala 
(ver anexo) que incluirá o pintado 
de todos os laterais e portas.

Tema:
O deseño será unha homenaxe á gran historia 
do deporte lucense, e especialmente ao basket 
de rúa que se leva a cabo nesta pista. 

Técnica:
Libre (graffiti, pinturas...) sempre 
que sexa duradeira no tempo.

Votación popular:
O día 15 de abril subiranse ao Facebook 
as propostas onde se realizará a votación 
popular na que cada “GÚSTAME“ será 
contabilizado coma un “VOTO” facéndose 
o reconto ás 10.00 h. do día 20 de abril.

Idea gañadora:
A Concellería de Deportes aportará ao autor/a 
seleccionado/a a pintura necesaria para realizar 
o mural e 800 euros para a súa realizaión.

Realización:
A idea seleccionada deberá ser executada 
polo/s artista/s durante a V edición do 4×4 e 
deberá corresponder coa idea orixinal. Durante 
a realización, as persoas que elaboran o mural 
comprométense a seguir a normativa vixente 
en materia de seguridade, mediante o uso de 
máscaras. De non cumprilas, o Concello de 
Lugo queda exento de toda responsabilidade.

Descualificación:
Todos os bosquexos que:
- Constitúan unha apoloxía da violencia 
de xénero ou de calquera tipo ou contido 
político, racista, sexista, xenófobo.
- Sexan unha copia ou plaxio

Reservas e limitacións
O Concello de Lugo resérvase o dereito a 
suspender, anular, prorrogar, ou modificar 
o concurso por circunstancias de forza 
maior ou alleas á súa vontade. 

Aceptacións
As persoas participantes autorizan 
expresamente ao Concello de Lugo, para a 
utilización con fins publicitarios, o seu nome 
e imaxe así como a reprodución do mural en 
calquera dos medios e material publicitario.

Protección de datos e 
rectificación de datos persoais
A efectos do previsto no Regulamento (UE) 
2016/679 do Parlamento Europeo do Consello 
do 27 de abril de 2016 relativo á protección das 
persoas físicas no que respecta ao tratamento 
de datos persoais e a libre circulación desde 
datos informámoslle aos participantes sobre 
a nosa Política de Protección de Datos

De acordo coa lei vixente, informamos que os 
datos persoais pasarán a formar parte dun 
ficheiro, cuxo responsable é Concello de Lugo con 
domicilio en Praza de España 1, Lugo 27001. A 
finalidade deste ficheiro é levar a cabo a xestión 
e control deste certame. Se o desexa, poderá 
revocar o seu consentimento e exercitar os 
dereitos de acceso, rectificación, cancelación 
e oposición dirixíndose por escrito á dirección 
sinalada, achegando unha fotocopia do seu DNI.

A participación neste certame implica 
a total aceptación das bases presentes.


