
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 



“Concurso  de  Fotografía:  Ponteareas  e  o  Medioambiente  -  III  Semana das 
Ciencias” e, no reverso, irá o seudónimo. Dentro deste sobre, ou envoltorio, irá 
o seguinte:

 As fotografías. No reverso aparecerá un título.
 Un sobre pequeno, en cuxo exterior irá o seudónimo e, no interior, 

figurarán os datos de autoría: nome, apelidos, número do DNI ou 
pasaporte,  enderezo  de  contacto  e  teléfono,  nome  do  Centro 
escolar  onde  está  matriculado/a.  Ademais,  xuntaráselle  unha 
fotocopia  do  DNI  ou  pasaporte.  No  caso  de  que  as  persoas 
participantes sexan menores de idade, deberán presentar, dentro 
do dito sobre, a autorización do pai/ nai/ titor legal (Anexo I) así  
como a  copia  do  DNI  ou  pasaporte  da  persoa  que  autoriza  a 
participación.

O  prazo de admisión de orixinais manterase aberto  desde o 15 ao 28 de 
febreiro de 2018 ás 13:00 horas. 

O xurado estará integrado polos seguintes membros:
 Presidente/a: unha persoa do Departamento de Ensino.
 Secretario/a:un/unha traballador/a do Concello de Ponteareas.
 Catro expertos/as no eido da fotografía.

O  xurado  baseará  o  seu  fallo  na  proposta  expresiva,  corrección  técnica  e 
capacidade de reflexar o medioambiente no Concello de Ponteareas. 

A Concellería de Ensino exporá os traballos presentados nun espazo municipal 
durante a celebración da III Semana das Ciencias.

O xurado emitirá o seu fallo o día o día 3 de abril, que será publicado na web 
www.concellodeponteareas.org.  O 14 de abril farase a entrega de premios, no 
acto de clausura da III Semana das Ciencias, no Salón de Plenos do Concello 
de Ponteareas. 

O concurso dotarase dos seguintes premios:
 1º Premio: Unha cámara fotográfica
 2º Premio: Unha cámara fotográfica
 3º Premio: Un MP4

As obras premiadas pasarán a ser propiedade do Concello de Ponteareas, con 
cesión  dos  dereitos  de  reprodución  e  exposición.  As  fotografías  que  non 
obtivesen  premio  poderán  ser  retiradas,  despois  da  correspondente 
comprobación  da  titularidade  destas,  na  Oficina  de  Ensino  no  Concello  de 
Ponteareas a partir do mes de maio.

A participación  neste  concurso  implica  a  aceptación  total  destas  bases  e 
unicamente o Concello de Ponteareas queda facultado para dirimir calquera 
controversia derivada da interpretación destas.

http://www.concellodeponteareas.org/


ANEXO I

AUTORIZACIÓN DAS FAMILIAS PARA PARTICIPAR NO “CONCURSO 
DE FOTOGRAFÍA: PONTEAREAS E O MEDIOAMBIENTE” - III SEMANA 
DAS CIENCIAS

D./Dª. 

……………………………………………………………………………………………, 

con  D.I  nº  ………………………………….  Pai  /Nai  /  Titor  do  /a 

alumno/a………………………………………….........

………………………………….  autorizo  o/a  meu/miña  fillo/a,  a  participar  no 

“Concurso  de  Fotografía:  Ponteareas  e  o  Medioambiente”  organizado  polo 

Concello  de  Ponteareas,  aceptando  así  mesmo as  bases   e  outorgando  a 

conformidade o exposto nas mesmas.

Ponteareas, ……. de …………………….. de 2018

O/A pai/nai/ titor/a do/a alumno/a
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