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BASES CONCURSO FOTOGRAFIA 

 “O OLLAR DAS PERSOAS MAIORES” 

PRIMEIRA.- 

PARTICIPANTES: Poderá participar no Concurso, calquera persoa maior de 

50 anos e menor de 70, residente en Galicia. 

SEGUNDA.-  

TEMÁTICA: O tema principal  será o que inspira o lema 

“O ollar das persoas maiores” 

TERCEIRA.- 

OBRAS: Cada participante presentará unha obra, orixinal e inédita que non 

fora presentada con anterioridade a outros concursos, webs ou a calquera 

outro medio dixital ou impreso. 

Os participantes responsabilízanse de ser os únicos autores, de que non 

existan dereitos a terceiros, así como de absterse de toda reclamación por 

dereitos de imaxe sobre a obra presentada ao concurso. 

As fotografías non poderán ser alteradas electrónicamente nin por calquera 

outro medio. Tampouco se aceptarán fotomontaxes. Permitiranse mínimas 

correcións da cor e a luminosidade.  

CUARTA.- 

PRESENTACIÓN: As obras deberán achegarse en soporte informático en 

arquivo JPEG, sendo o nome do arquivo o mesmo que o título da obra.  

QUINTA.- 

 

ENVÍO: Remitiranse por correo electrónico ao seguinte enderezo:  

concursofoto@ancoradoiro.org 
Indicando en: 

 Asunto: I Concurso de Fotografía Ancoradoiro 

 Corpo da Mensaxe: Datos da autoría: nome, apelidos, data de 

nacemento, municipio, teléfono e enderezo electrónico. Título da obra 

e seudónimo (se non se desexa que sexa pública a autoría). 

A falta dalgún dos requisitos sinalados, anula a participación. 
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SEXTA.-  

PRAZO DE ADMISIÓN: O prazo para presentar as obras estará aberto 

entre o 15 de xuño e o 15 de xullo de 2021.  

Para todas as obras recibidas en tempo e forma, acusarase recibo. 

Non se admitirán obras presentadas con posterioridade ao prazo indicado e 

tampouco poderán ser substituidas por outras, as obras anteriormente 

enviadas. 

SÉPTIMA.-  

PREMIOS: Primeiro premio: unha consulta de podoloxía e clases de Ioga 

Oncolóxico durante un mes. Segundo Premio: cheque regalo de 200 euros 

en productos de óptica e Terceiro Premio: cheque regalo de 150 euros na 

contratación de pólizas ou servizos. Os premios non son nominativos e non 

se trocarán por efectivo. Cada participante non poderá obter máis que un 

premio e este caducará aos tres meses. 

Ademáis, as persoas que participan, disfrutarán dun desconto en todos os 

productos ou servizos que ofrecen os establecementos colaboradores deste 

Concurso, ata a data do fallo. 

OCTAVA.-  

FALLO: O fallo producirase polo sistema de votación directa e pública entre 

os días 20 de xullo e 1º de agosto. Só se computarán os likes e os me 

encanta de Facebook. Os votos negativos (se os houbese) non penalizan. 

En caso de empate ou calquera outra controversia relativa ó concurso 

resolverá o Consello Reitor de Ancoradorio. 

NOVENA.-  

O XURADO: O Xurado estará formado polas persoas que libremente, 

queiran  votar a través do Facebook de Ancoradoiro Cohousing: 

https://www.facebook.com/ancoradoirocohousing 

DÉCIMA.-  

DEREITOS DE AUTORÍA: Das tres obras finalistas, a propiedade 

intelectual será sempre do autor/a. Ancoradoiro fará constar en futuras 

reproducións impresas ou por calquera medio dixital o nome do/a autor/a. 

 

https://www.facebook.com/ancoradoirocohousing
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UNDÉCIMA.-   

ACEPTACIÓN DAS BASES: A participación neste concurso supón a plena 

aceptación de todas e cada unha destas bases, así como do fallo do xurado 

que será inapelable e se fará público o 2 de agosto de 2021. 

Os premios serán comunicados expresamente pola organización. 

Ancoradoiro difundirá dita información na súa páxina web e a través de 

tantos canles como considere conveniente. 

DUODÉCIMA.- 

AUTORIZACIÓN DE USO E REXISTRO DE DATOS: Os/as participantes 

autorizan a Ancoradoiro Sociedade Cooperativa Galega a manter 

comunicacións por distintos medios, relativas a este concurso fotográfico, 

así como levar a cabo o estipulado na undécima cláusula das presentes 

bases. 

A entidade responsable do tratamento é Ancoradoiro Sociedade Cooperativa 

Galega e a finalidade do mesmo é a xestión da comunicación cos 

participantes inscritos no concurso. Os datos non se cederán a terceiros, 

salvo obrigación legal. As persoas inscritas teñen dereito a retirar o seu 

consentemento en calquera momento, a acceder, rectificar ou suprimir os 

seus datos así como a limitar ou opoñerse ao seu tratamento a través de 

correo postal dirixido á nosa sede social en Rúa As Teixugueiras, 16, portal 

1, entr. Oficina 13 36212 VIGO ou a través do correo electrónico 

info@ancoradoiro.org, xunto con proba válida en dereito, como fotocopia do 

D.N.I. indicando no asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”, así como a presentar 

unha reclamación ante a autoridade de control (www.aepd.es/es) se 

considera que o tratamento non se axusta á normativa en vigor.  

 

 

En Vigo, a 3 de xuño de 2021  

      

        

 

                                                

 

mailto:info@ancoradoiro.org
http://www.aepd.es/es
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ORGANIZA 

 

 

 

 

 

COLABORAN 


