
 

 

BASES DO I MARATÓN DE FOTOGRAFÍA ORGULLO 

LGTBIQA+ 2021 

 
 

OBXECTO 

O obxecto da presente convocatoria é a realización do I Maratón de fotografía, 

coincidindo coa celebración da programación do Orgullo LGTBIQA+, organizada 

polo Concello de Lugo (Concellería de Muller e Igualdade). 

REQUISITOS DAS PERSOAS PARTICIPANTES 

Poden presentarse a este maratón de fotografía todas aquelas persoas maiores 

de 14 anos. As e os menores de 18 anos precisarán permiso escrito dos pais, nais ou 

titores/as. 

As persoas participantes deben ser as autoras das fotografías 

presentadas. CARACTERÍSTICAS 

O I Maratón de fotografía LGTBIQA+ celebrarase ao longo dos actos do Orgullo 

2021, dende o 24 ó 28 de xuño do 2021. 

As fotografías presentadas terán que ser realizadas directamente durante a 

celebración das distintas actividades que compoñen a programación de dita 

conmemoración, que se poden consultar na páxina web do Concello, 

www.concellodelugo.gal. E deberán reflexar a temática da celebración. 

Cada persoa participante poderá presentar unha única fotografía, que se debe 

enviar a igualdade@lugo.gal en formato JPG e lado máis largo 5000 px. O prazo 

para o envío remata o luns 28 de xuño de 2021 ás 21:00 horas. 

No asunto do correo electrónico deberá figurar o seguinte: Entrega Foto Maratón 

Orgullo 2021, no corpo do correo debe figurar a seguinte información: título da 

fotografía, lugar da realización da imaxe, nome e apelidos, teléfono e enderezo 

electrónico do autor. Aconséllase enviar a fotografía a través dun enlace de 

descarga que se incorporará ao corpo do correo electrónico. 

INSCRICIÓN 

http://www.concellodelugo.gal/
mailto:igualdade@lugo.gal


As persoas interesadas deberán realizar a inscrición no enderezo electrónico 

igualdade@lugo.gal antes do día 24 de xuño de 2021 ás 23:59 horas. No correo 

deberán figurar nome e apelidos, teléfono de contacto e autorización dos titores 

no caso dos menores de idade. 

XURADO CUALIFICADOR 

O xurado estará composto por profesionais do sector da fotografía que premiarán 

a orixinalidade e a calidade técnica e artística da fotografía. A selección das 

fotografías gañadoras será decisión absoluta do xurado e o seu veredicto, 

definitivo. 

PREMIO 

Establécese un único premio de 200 euros. A entrega do premio á persoa gañadora 
celebrarase nun acto público, en data e lugar que comunicará o Concello de Lugo. 

USO DA FOTOGRAFÍA GAÑADORA 

O autor emitirá autorización escrita na que cede ó Concello de Lugo o uso e 

reproducción non exclusivos, non lucrativos, co fin de promoción do evento deste 

ano, futuros eventos similares da obra premiada ou promoción doutras 

actividades do concello. O Concello de Lugo poderá ceder a terceiros o uso e 

reproducción da imaxe para información en prensa e medios de comunicación e a 

servizos de impresión para a producción dos correspondentes materiais 

promocionais. 

DISPOSICIÓNS FINAIS 

Ao presentarse a este concurso, cada persoa participante manifesta a aceptación 

total das bases do mesmo. 

A organización resérvase o dereito a non admitir a concurso as fotografías que 

non cumpran os requisitos ou poidan atentar contra a sensibilidade ou dereitos 

de terceiras persoas. 

Calquera incidencia non contemplada nestas bases, que se publicarán en 

www.concellodelugo.gal, será resolta pola organización. 
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