
I  CONCURSO DE FOTOGRAFÍA  “DO LIBRO ÁS LETRAS” 

BASES DO CONCURSO 

1º TEMÁTICA DO CONCURSO 

FOTOS SOBRE HORREOS 

Fotografías que conteñan o horreo como elemento principal e estean situados nos concellos 

de Lousame, Outes, Porto do Son e Noia 

2º PARTICIPANTES 

- Poderán participar tódolos compoñentes da comunidade educativa do IES “Campo de San 

Alberto” (alumnado, profesorado e persoal non docente), cun máximo de tres obras por autor. 

3º PLAZO DE PRESENTACIÓN DAS OBRAS 

O plazo de presentación das obras estará aberto desde o  20/04/2012 ata o  31/05/2012 

4º ENTREGA DE OBRAS 

As fotografías serán  presentadas  en formatos dixital  JPEG. 

Recoméndase  unha resolución dixital mínima de 200 pp. 

Cada obra nomearase con pseudónimo e números correlativos seguidos da extensión do 

ficheiro. Ex. “BIBLIO1.JPEG”, “BIBLIO2.JPEG”,... 

En cada obra debe figurar a súa localización e poderá levar un título, conxuntamente cunha 

breve descripción asociada ao seu número de ficheiro correspondente . 

A entrega das obras será na biblioteca do centro durante os recreos. 

En sobre pechado co pseudónimo entregarase unha ficha cuberta cos datos do autor/a: 

- Nome  e apelidos 

- Relación co centro (alumnado – curso/profesorado/ persoal non docente) 

- Teléfono de contacto  

5º PREMIOS 

Estableceranse os seguintes prenios: 

- Á fotografía  

- Á serie fotográfica (tres fotos) 

 -     Primeiro Premio:  vale de 50 euros en material fotográfco. 

 -     Segundo Premio:  vale de 25 euros en material fotográfco. 



6º XURADO E SELECCIÓN DE GAÑADORES 

O xurado estará composto por 3 persoas da comunidade educativa do IES “Campo de San 

Alberto” 

Resérvase a posibilidade de nomear  algúns compoñentes do xurado exterior ao Centro que 

teñan realción co mundo fotográfico. 

O fallo do xurado será inapelable e realizarase tomando como criterio a calidad artística das 

obras, os valores creativos e de innovación, ademáis da súa relación orixinal co tema proposto 

e  a  forma na que se trate a realidade que se reproduce. 

Un participante poderá ser gañador únicamente dun premio. 

7º ENTREGA DE PREMIOS 

Os premiados/as serán anunciados polos medios de que dispón o centro en lugar público, asi 

mesmo contactarase persoalmente cos premiados/as. 

8º PROPIEDADE E USO POSTERIOR DAS OBRAS 

As fotografías premiadas pasarán a ser propiedade do IES “Campo de San Alberto” .  que 

reservarase todos os dereitos para a súa utilización, reproducción, exposición ou difusión 

facendo mención da autoría da obra. 

 O IES “Campo de San Alberto” resérvase o dereito de tódalas fotografías presentadas para 

unha posible exposición ou proxección das mesmas.   

Un dos obxectivos do concurso é o empregar as fotos que se estimen oportunas no próximo 

calendario do centro. 

BASES ESPECÍFICAS 

- As fotografías serán orixinais e inéditas e non terán sido presentadas  a ningún outro 

concurso ou certame fotográfico. 

- Admitiranse ata tres fotografías por autor, que poden estar relacionadas entre sí (serie), e 

que en cualquera caso poderán ser en blanco e negro ou color. 

- Non se admitirán fotomontaxes ou aquelas fotografías retocadas dixitalmente. Si  estarán 

permitidos os retoques de brillo, tono, contraste, etc…usados para mellorar a calidade da 

fotografía. 

- A participación no concurso implica a aceptación das bases do concurso. 


