
OBXECTO
O Concello de Neda promove, no marco da iniciativa (RE) DESCUBRE NEDA, de impulso ao turismo e ao comercio e hostalería
local, un concurso fotográfico. Trata así de fomentar a participación activa da veciñanza e das persoas visitantes na iniciativa.
O certame servirá para seleccionar as 13 fotografías que ilustrarán o calendario municipal para o ano 2023. 

PARTICIPANTES
O concurso estará aberto á participación de calquera persoa que sexa maior de idade, podendo cada participante enviar un
máximo de 3 imaxes. 

TEMÁTICA
As fotografías terán que ser actuais e realizarse ou terse realizado en Neda. Destacarán o mellor do patrimonio paisaxístico,
natural, histórico, ou cultural da localidade. En definitiva, terán que por en valor os principais reclamos da localidade.

REQUISITOS
As imaxes deberán ser horizontais e en cor, e enviaranse a través de arquivo dixital, en formato JPG  (cun mínimo de 3
megapíxeles), e non poderán incluír bordes, marcas de auga ou sinaturas. Non poderán presentarse fotos, que resultaran
gañadoras noutros concursos. 

PRESENTACIÓN DAS IMAXES
Terán que enviase por correo electrónico, ou ben por WeTransfer, ao enderezo: concursofotosneda@gmail.com, debendo
figurar no asunto “Concurso fotográfico” e, na texto da mensaxe, o nome e apelidos da persoa participante, o seu DNI, e un
teléfono de contacto.

PRAZO DE ADMISIÓN
O prazo de presentación das fotografías abranguerá do 10 ao 22 de novembro de 2022, estando incluídos ambos os dous días
citados. 

XURADO
O xurado, presidido polo alcalde ou persoa na que este delegue, a concelleira de Turismo e Comercio, persoal de Cultura e,
cando menos, un profesional da fotografía, decidirá cal é a mellor  imaxe presentada- que será a portada do calendario- e
seleccionará outras 12 para ilustrar cada un dos meses do ano. Finalmente, elixirán outras 3 para constituír unha lista de
reserva por se algunha das imaxes gañadoras incumpren as bases.  

No caso de que, a criterio do xurado, as fotos non reúnan unha calidade mínima esixible poderán quedar desertos varios dos
premios. O fallo do xurado será inapelable,  e será comunicado por vía telefónica ás persoas gañadoras. 

PREMIOS
As fotografías gañadoras serán publicadas no calendario municipal 2023 co nome dos seus autores ou autoras.

A persoa que asine a imaxe de portada recibirá un vale regalo por importe de 100 euros, e a cada foto elixida para o interior do
calendario (un máximo de 12) corresponderalle un “vale regalo” de 50 €. Eses vales terán que gastarse obrigatoriamente nos
comercios ou establecementos hostaleiros nedenses, que colaboren con (RE)DESCUBRE NEDA, nunha data fixada pola
organización. Desta forma, o Concello de Neda porá o seu gran de area para impulsar as compras e o consumo na vila nun mes
que, habitualmente, é baixo en vendas. 
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A participación no concurso suporá unha declaración expresa por parte das persoas participantes de que posúen os
dereitos de autor sobre as fotografías presentadas, e dispoñen, ademais, da autorización e o permiso das persoas
que poidan aparecer de forma recoñecible nas imaxes, recaendo sobre eles a responsabilidade derivada do dereito á
intimidade e á propia imaxe.

A participación no concurso suporá unha declaración expresa por parte das persoas participantes de que, no caso de
resultar elixidas como gañadoras as súas imaxes, cederán de balde ao Concello de Neda os dereitos de reprodución,
distribución e comunicación pública sobre elas.

A participación no concurso suporá unha declaración expresa por parte dos e das participantes de que quedan
informados e autorizan o tratamento dos seus datos persoais. As persoas participantes poderán acceder, rectificar
ou cancelar tales datos, así como exercer o seu dereito de oposición, nos termos establecidos na normativa en
materia de protección de datos de carácter persoal, mediante correo electrónico dirixido ao mesmo enderezo ao que
se remitan os traballos. 

A participación no concurso fotográfico (RE)DESCUBRE NEDA implica a aceptación e cumprimento das súas bases. 

 CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN
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