BASES DE PARTICIPACIÓN - CONCURSO DE DEBUXO
1. Temática
Océanos que unen. Debuxos que reflictan a beleza do mar, diversidade, espazo de unión, reunión en
familia e con amigos.

2. Participantes
Poderán concorrer a este concurso nenas e nenos de primaria (3-12 anos). Establécense 3
categorías de idade:
-

Categoría 1: 3 a 5 anos

-

Categoría 2: 6 a 8 anos

-

Categoría 3: 9 a 12 anos

3. Admisión e formato
-

Os participantes terán liberdade para utilizar a técnica que desexen (de forma separada
ou mesturada): manual ou dixital: lapis, ceras, témperas, acuarela, técnica “colaxe”
etc. Non se valorará máis a utilización dunha ou outra técnica, senón a orixinalidade do
debuxo e a calidade do debuxo en si mesma, tendo presente a idade do seu autor.

-

Cada concursante poderá presentar un só debuxo, orixinal e inédito. Non se admitirán
debuxos presentados ou premiados noutros certames.

-

O debuxo será escaneado e enviado en formato dixital JPG ou PDF. O peso do arquivo
non deberá exceder os 12 Megabytes (Mb).

4. Forma de presentación
Para concursar deberanse remitir os debuxos escaneados ou unha fotografía de boa calidade dos
mesmos a través da dirección de correo electrónico: oceanosqueunen@campusdomar.es, indicando
no Asunto: “Concurso debuxo” e incluíndo no corpo os seguintes datos: colexio; curso; nome e
apelidos; idade do autor/a; correo electrónico de contacto; teléfono de contacto.
É imprescindible que os pais ou titores legais asinen a autorización na que consenten a
participación do menor, aceptan as bases e outorgan a súa conformidade ao exposto na mesma.
Link arquivo autorización

5. Prazo
A data límite de envío de traballos será o venres 29 de maio ás 14.00 h ( CET). A organización
enviará un correo de acuse de recibo.

6. Xurado
O Xurado estará composto por 5 membros do Campus do Mar quen se reunirá para seleccionar os
mellores debuxos en base aos seguintes criterios:

-

A mensaxe

-

Orixinalidade do debuxo

-

Calidade do debuxo, tendo presente a idade do seu autor/a.

7. Exposición e dereitos de reprodución
A Universidade de Vigo - Campus do Mar publicará os debuxos recibidos na web https://
campusdomar. gal/ e/ou nas súas redes sociais, sen que iso presupoña un anticipo da decisión final
do xurado.
Dereitos de reprodución
Enténdese que os participantes autorizan sen limitación de sistemas, medios, nin países, a
reprodución das súas obras sen abono de dereitos. Os concursantes responsabilizaranse totalmente
de que non existan dereitos de terceiros nas obras presentadas, así como de toda reclamación por
dereitos de imaxe. O feito de participar neste concurso supón a aceptación total destas bases. A
resolución que deba adoptarse por calquera incidencia non prevista nestas bases corresponderá á
Universidade de Vigo - Campus do Mar, quen resolverá co mellor criterio, sen que proceda recurso
algún. Infórmase o solicitante que os datos persoais recollidos serán incorporados ás bases de datos
da Universidade de Vigo - Campus do Mar, responsable do ficheiro, e serán tratados coa finalidade
de atender a solicitude formulada. Os datos solicitados cumprimentaranse obrigatoriamente, pois
doutro xeito non podería ser atendida a solicitude. En calquera momento, o solicitante ten a
posibilidade de exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento
que lle asisten, mediante escrito dirixido á Universidade de Vigo - Campus do Mar na dirección
Edificio Filomena Dato, Oficina 51, Campus Universitario Vigo 36310, Vigo (Pontevedra) – España.

8. Premios
Outorgaranse 3 premios por categoría de idade que consistirán no seguinte:
Primeiro Premio: Certificado de embaixador/a infantil do Campus do Mar, impresión do debuxo
gañador en artigos de merchandising do Campus do Mar e agasallo de temática mariña.
Segundo Premio: Mención de honra e agasallo de temática mariña.
Terceiro Premio: Mención de honra e agasallo de temática mariña.
Así mesmo todos os gañadores gozarán dunha visita (acompañado por un adulto) á estación de
Ciencias Mariñas de Toralla e entrega dun kit de agasallos do Campus do Mar.
O Xurado resérvase o dereito de declarar desertos algúns ou a totalidade dos premios, se os traballos
presentados non reunisen, ó seu criterio, os méritos suficientes. A decisión do Xurado será
inapelable.
Informarase a través de https://campusdomar.gal e a través de redes sociais da forma e data de
entrega dos premios.

BASES DE PARTICIPACIÓN - CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
1. Temática
Océanos que unen. Establécense as seguintes 4 categorías:
-

Procesos mariños

-

Biodiversidade

-

O mar como fonte de recursos e economía azul

-

O mar como espazo de unión e reunión

2. Participantes
Poderán participar neste certame todas as persoas maiores de 12 anos que o desexen, sempre que
as súas fotografías axústense ás bases do mesmo. Estableceranse dous grupos de idade:
-

12-16 anos

-

Maiores de 16 anos

3. Admisión e formato
-

A fotografía deberá ser propiedade do autor/a que a presente ao certame.

-

Cada concursante poderá presentar unha soa imaxe, orixinal e inédita por categoría. Non
se admitirán imaxes presentadas ou premiadas noutros certames.

-

A fotografía deberá presentarse en formato dixital (arquivos JPG). O peso do arquivo
enviado non deberá exceder os 12 Megabytes ( Mb) e ter unha resolución mínima de
300 dpi. As fotografías premiadas deberán ser enviadas posteriormente na máxima
calidade dispoñible.

-

Permítese o retoque das fotografías cando sexa para aplicar filtros globais que melloren
a súa calidade (brillo, contraste…)

-

Non está permitido, aplicar operadores globais para engadir ou eliminar elementos,
mesturar varias fotos ou modificar a súa composición orixinal.

-

No caso de mostrar rostros recoñecibles nas fotografías deberá achegarse a
correspondente autorización de uso de imaxe

Link autorización uso de imaxe
Link autorización paterna para menores

4. Forma de presentación
Para concursar deberase remitir a fotografía a través da dirección de correo electrónico:
oceanosqueunen@campusdomar.es, indicando no Asunto “Concurso fotografía” e incluíndo no
corpo os seguintes datos: título da fotografía; datos técnicos (equipo, condicións, etc.); categoría á
que se presenta; idade; nome e apelidos; NIF/ NIE; dirección postal (Cale/Praza/Avenida; Código
Postal; Poboación; Provincia; País); correo electrónico de contacto; teléfono de contacto.

5. Prazo
A data límite de envío de fotografías será o venres 29 de maio ás 14.00 h ( CET). A organización
enviará un correo de acuse de recibo.

6. Xurado
O Xurado estará composto por 5 membros do Campus do Mar quen se reunirá para seleccionar as
mellores fotografías en base aos seguintes criterios e dentro de cada categoría de idade:
-

Adecuación á categoría

-

Expresión artística e orixinalidade

-

Calidade fotográfica

7. Exposición e dereitos de reprodución
O Campus do Mar publicará as fotografías recibidas na web https:// campusdomar. gal/ e/ou nas
súas redes sociais, sen que iso presupoña un anticipo da decisión final do xurado.
Dereitos de reprodución
Enténdese que os participantes autorizan sen limitación de sistemas, medios, nin países, a
reprodución das súas obras sen abono de dereitos. Os concursantes responsabilízanse totalmente de
que non existan dereitos de terceiros nas obras presentadas, así como de toda reclamación por
dereitos de imaxe. O feito de participar neste concurso supón a aceptación total destas bases. A
resolución que deba adoptarse por calquera incidencia non prevista nestas bases corresponderá á
Universidade de Vigo - Campus do Mar, quen resolverá co mellor criterio, sen que proceda recurso
algún. Infórmase o solicitante que os datos persoais recollidos serán incorporados ás bases de datos
da Universidade de Vigo - Campus do Mar, responsable do ficheiro, e serán tratados coa finalidade
de atender a solicitude formulada. Os datos solicitados han de cumprimentarse obrigatoriamente,
pois doutro xeito non podería ser atendida a solicitude. En calquera momento, o solicitante ten a
posibilidade de exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ó tratamento
que lle asisten, mediante escrito dirixido á Universidade de Vigo - Campus do Mar na dirección
Edificio Filomena Dato, Oficina 51, Campus Universitario Vigo 36310, Vigo (Pontevedra) – España.

8. Premios
Entregarase 1 premio por categoría e por grupo de idade que consistirá nun paseo en veleiro para
dúas persoas.
O Xurado resérvase o dereito de declarar desertos algúns ou a totalidade dos premios, se os traballos
presentados non reunisen, ao seu criterio, os méritos suficientes. A decisión do Xurado será
inapelable.
Informarase a través de https:// campusdomar. gal/ e a través de redes sociais da forma e data de
entrega dos premios.
De todas as fotografías, a Universidade de Vigo - Campus do Mar reservarase o dereito de publicar
ou reproducir, por si ou por terceiros, sen limitación de tempo nin de lugar, citando en todo caso o
nome do autor.

ANEXO I - CESIÓN DE DEREITOS DE IMAXE

Don / Dona _____________________________________________________________________ maior de
idade, titular do DNI/Pasaporte ___________________________ por este documento autorizo
expresamente á Universidade de Vigo - Campus do Mar o uso, a difusión e a explotación sobre as
imaxes, nos medios audiovisuais coñecidos na actualidade e os que puidesen desenvolverse no
futuro, con fins educativos e/ou divulgativos, sen límite xeográfico e por tempo ilimitado.
Todo iso coa única condición e limitación daquelas utilizacións ou aplicacións que puidesen atentar
ao dereito á honra nos termos previstos na Lei Orgánica 1/85, do 5 de maio, de Protección Civil ao
dereito á Honra, a Intimidade Persoal e familiar e á Propia Imaxe.
Por todo iso, acepto estar conforme co citado acordo.

En _______, a ______ de___________ 2020

Sinatura

ANEXO II - AUTORIZACIÓN PATERNA PARA MENORES

Eu, ______________________________________________ con DNI/Pasaporte ____________________
autorizo a/ao meu/miña fillo/a__________________________________________________ a participar
no ____________________ ____________________ organizado pola Universidade de Vigo - Campus
do Mar en conmemoración do Día Mundial dos Océanos. Coa firma da presente autorización, acepto
expresamente na súa totalidade as bases do concurso, a política de proteción de datos e a cesión da
obra.
Idade do neno/a: ____________________
Número de teléfono: ____________________

________________, a ________ de ________________ de 2020.

Sinatura

Para os efectos establecidos na Lei Orgánica de Protección de Datos, informámoslle que os datos recollidos a través do
presente formulario serán incorporados a un ficheiro de datos de carácter persoal, denominado “Día dos océanos”, cuxa
finalidade é a realizacións das funcións necesarias para a xestión e tramitación correspondente do concurso, tendo
como únicos destinatarios do
mesmo os membros da Universidade de Vigo - Campus do Mar e o xurado,
encargados da xestión do propio concurso e a selección dos finalistas, respectivamente. Os datos contidos no formulario
han de ser cumprimentados de maneira obrigatoria. En caso de non facerse así, a inscrición será desestimada e os datos
borrados de maneira inmediata. O enchemento do formulario implica a inscrición no concurso e a aceptación das bases do
mesmo. Pódense exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante escrito dirixido á
Universidade de Vigo - Campus do Mar na dirección Edificio Filomena Dato, Oficina 46, Campus Universitario Vigo
36310, Vigo (Pontevedra) – España ou mediante un correo electrónico (dende a mesma dirección que se introduciu no
formulario) á dirección oceanosqueunen@campusdomar.es. De acordo co establecido no Regulamento de
desenvolvemento da Lei Orgánica 15/1999, aprobado por Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, e como queira
que os participantes do concurso son menores de idade, a autorización para participar no concurso debe ser outorgada
polos seus pais ou titores. No presente caso, o tratamento dos datos debe ser expresamente autorizado por estes e, por
ese motivo, solicítanse determinados datos da persoa que actúa en nome do menor. En caso necesario, tales datos serán
obxecto de comprobación por parte da Universidade de Vigo - Campus do Mar.

