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BASES



inscricións no enderezo electrónico:
 enfocaencontrofotografico@gmail.com

 
máis información na web do concello:

 www.pontevedra.gal

Poderán participar todas aquelas persoas que formalicen a súa inscrición 
dentro do prazo establecido pola organización no enderezo electrónico 
habilitado para tal fin:

INSCRICIÓN



inscricións no enderezo electrónico:
 enfocaencontrofotografico@gmail.com

 
máis información na web do concello:

 www.pontevedra.gal

O número de prazas estará limitado a 50 
persoas, admitiranse por rigorosa orde de 
inscrición ata completar as prazas previs-
tas. O día de celebración da proba será 
imprescindible amosar o DNI no punto 
de saída para verificar a inscrición. O 
prazo de iniciarase o 16 de novembro de 
2018 e permanecerá aberto ata o 30 de no-
vembro. As/os participantes menores de 
idade deberán estar en posesión do DNI e 
vir acompañados polo menos por un dos 
seus proxenitores/titores no inicio da xor-
nada e proporcionar á organización unha 
autorización asinada. (Só será necesario a 
presenza dos proxenitores/titores nese 
momento de chegada, o resto da xornada 
as/os participantes menores poderán 
levala a cabo de xeito individual).

Poderase participar en categoría dixital. 
Os participantes deberán entregar as súas 
fotografías en formato RAW e JPG, modo 
color RGB ou BN. 

As fotografías tomadas deberán ter unha 
resolución suficiente para poder am-
plialas como mínimo a tamaño 20x30cm,
e non se admitirán fotografías tomadas co 
teléfono móbil ou outro dispositivo elec-
trónico semellante, senón que deberán 
ser tomadas cunha cámara fotográfica.

A entrega das fotos deberá facerse na pre-
senza de persoas da organización e o 
mesmo día do maratón. As fotografías 
deberán ser orixinais e tomadas no día e 
horas indicadas na documentación que se 
facilite o día do evento, que non sexan 
plaxiadas ou usurpadas a terceiros. O par-
ticipante deberá poder demostrar a súa 
autoría no caso de que así sexa requirido 
pola organización. A organización do en-
contro non se fará responsable daquelas 
imaxes remitidas polos/as participantes e 
que puideran violar os dereitos de autor 
de terceiros, os/as únicos/as responsables 
en caso de reclamación.

CATEGORÍA XERAL



O encontro levarase a cabo o sábado 01 de 
decembro do 2018. Iniciándose nas insta-
lacións da Casa da Luz nunha zona habi-
litada para tal fin, onde se acreditarán 
ás/ós participantes conforme se indica 
nestas bases en horario de 18:00 a 23:00 
da noite.

Ás 18.00 h realizarase unha fotografía 
conxunta de todos/as participantes por 
parte dun fotógrafo da organización.

As fotografías realizadas adaptaranse ao 
tema proposto, que será comunicado aos 
participantes no mesmo día do encontro.

As fotografías deberán tomarse dentro do 
concello de Pontevedra.

A organización estará localizable nesa 
zona de control para calquera dúbida ou 
cuestión xurdida por parte dos participan-
tes.

SAÍDA

As/os participantes deberán entregar a 
organización un soporte dixital (tarxeta 
de memoria), sendo obrigatoria a descar-
ga das imaxes no punto de control. Non 
será admitida a entrega de fotografías des-
cargadas previamente ou modificadas 
nun programa de edición.

A organización disporá dos medios técni-
cos necesarios para realizar a descarga das 
fotografías no punto de control de entre-
ga. Non se admitirá máis dúas fotografías.

A entrega levarase a cabo cando o partici-
pante considere feitas as dúas fotografías, 
non é necesario esperar á hora da finali-
zación para dita entrega.

ENTREGA DE
FOTOGRAFÍAS



Un xurado designado pola organización e os 
patrocinadores decidirá, por maioría, as foto-
grafías que, dentro do tema proposto, resulten 
gañadoras. Estará composto polos seguintes 
membros:

Presidenta/e: profesional do eido da arte ou a 
imaxe de recoñecido prestixio na cidade.
Vogais: un mínimo de catro persoas relaciona-
das co mundo da fotografía e a imaxe. 
Secretario/a: un membro da organización 
con voz pero sen voto.

No caso do premio do público, habilitaranse 
unhas urnas dentro da Casa da Luz para depo-
sitar os votos das persoas asistentes á exposi-
ción que se levará a cabo no mesmo edificio 
coas fotografías presentadas. O xurado certifi-
cará o reconto de votos e a fotografía gañadora 
deste premio. 

Os requisitos sobre os que serán valoradas 
cada unha das fotografías participantes serán: 

· Calidade
· Orixinalidade e creatividade da composición 
· Relación coa temática proposta

A valoración por parte do xurado será anóni-
ma, xa que non coñecerán o nome dos partici-
pantes das fotografías que se van valorar. Cada 
membro do xurado valorará de forma indivi-
dual cada unha das fotografías, levando a cabo 
unha posta en común nunha reunión poste-
rior na que se seleccionarán as persoas gaña-
doras segundo as valoracións de cada un dos 
membros do xurado. No caso de empate, a 
decisión da/o presidente/a do xurado terá 
dobre puntuación. A selección do premio final 
mellor fotografía deberá ser acordado por 
maioría simple entre todos os membros do 
xurado, poderá coincidir coa imaxe gañadora 
do premio do publico ou ben ser outra fotogra-
fía que destaque especialmente pola súa cali-
dade, orixinalidade e creatividade.

O veredicto do xurado será inapelable.

XURADO



Premio final á mellor fotografía de 
todas as presentadas consiste nun vale de 
compra nun establecemento de fotografía 
da cidade e una cena nun sitio emblemá-
tico

Premio á fotografía máis votada polo 
público, vale de compra nun establece-
mento de fotografía da cidade e un lote de 
libros.

O xurado poderá declarar desertos aque-
les premios nos que considere que non se 
alcanzou o nivel suficiente nos traballos
presentados. Así mesmo, un mesmo parti-
cipante poderá obter máis dun premio, xa 
que o proceso de decisión do xurado é 
anónimo.

As/os premiadas/os, aos que se lles notifi-
cará dende a organización no enderezo 
electrónico facilitado no proceso de ins-
crición, terán que estar presentes o día e 
hora sinalada co fin de facer efectivo o 

premio, salvo causa de forza maior acredi-
tada, caso no que se designará unha 
persoa suplente para recollelo.

En caso de non presentarse á recollida, o 
premio non será entregado.

Aos premios, de ser o caso, aplicaranse os 
impostos necesarios

PREMIOS



Con todas as fotografías presentadas 
dentro das dúas categorías de participa-
ción establecidas realizarase unha exposi-
ción na Sala Peceira da Casa da Luz do 
Concello de Pontevedra (Praza da Verdu-
ra).

Dita exposición estará aberta ao público 
dende xaneiro 2019 para que toda a cida-
danía poida gozar dela.*

*Pode producirse algún cambio de data alleo á 
organización do Maratón Fotográfico.

EXPOSICIÓN



Con todas as fotografías presentadas 
dentro das dúas categorías de participa-
ción establecidas realizarase unha exposi-
ción na Sala Peceira da Casa da Luz do 
Concello de Pontevedra (Praza da Verdu-
ra).

Dita exposición estará aberta ao público 
dende xaneiro 2019 para que toda a cida-
danía poida gozar dela.*

*Pode producirse algún cambio de data alleo á 
organización do Maratón Fotográfico.

As obras seleccionadas, gañadoras, pre-
mios e mencións do ‘encontro fotográfico 
enfocA’ quedarán en propiedade NON
EXCLUSIVA do Concello de Pontevedra. 
O/a autor/a cederá os dereitos de difusión 
de carácter institucional relacionados con 
esta actividade. Sinalarase sempre o 
nome e apelido do/a autor/a sen que iso 
supoña un pago de ningunha contrapres-
tación algunha aos autores/as. Os/as au-
tores/as seguirán a ser os/as titulares dos
dereitos de explotación das devanditas 
imaxes para posteriores usos.

Así mesmo, as/os participantes autorizan 
á organización a difundir con fins promo-
cionais as imaxes ou vídeos das/os partici-
pantes tomados durante a xornada.

A organización non se fai responsable do 
deterioro ou extravío que puideran sufrir 
os arquivos dixitais presentados.
A organización reserva o dereito de modi-
ficar as anteriores datas e procedementos 

de inscrición, previo aviso aos participan-
tes. Durante a celebración da proba exis-
tirá un comité de organización que será o
encargado de resolver as controversias 
que puideran xurdir, así como interpretar 
as bases. A súa decisión terá carácter defi-
nitivo.

A organización e patrocinadores non se 
responsabilizarán dos danos e prexuízos 
que poidan sufrir as/os participantes na 
súa persoa, nos equipos ou material que 
se se utilicen no desenvolvemento do en-
contro fotográfico enfocA.

NORMAS DO ENCONTRO




