
CONCURSO FOTOGRÁFICO: 
‘A ECLIPSE DE SOL’

1. PARTICIPACIÓN:

Aberto a tódolos fotógrafos profesionais ou afeccionados que queiran concorrer.

2. TEMA:

A eclipse de sol do 20 de marzo de 2015.

3. AS OBRAS:

Cada  participante  poderá  participar  cunha  soa  fotografía,  non  premiada  noutros
concursos.

4. DEREITOS SOBRE AS OBRAS:

Os participantes declararán ser autores das fotografías e que posúen tódolos dereitos
sobre elas.

5. TRATAMENTO DIXITAL DA IMAXE:

Admítese calquera tratamento da imaxe, excepto a incorporación de elementos novos
nela que no estiveran na toma orixinal. Admítense exposicións múltiples.

6. PRESENTACIÓN:

As obras serán enviadas a través do formulario da web:

 www.asociacionsirio.es. No  que se fará constar:

- Nome e apelidos do autor da fotografía, idade, NIF, teléfono e dirección de correo
electrónico.

-  Se o  autor  da  fotografía  fora  menor  de  idade,  tamén terá  que indicar  nome,
apelidos, NIF, e teléfono do seu pai, nai ou tutor/a.

- Título da fotografía

-  Lugar onde foi tomada.

- Características técnicas da fotografía: cámara, obxectivo, exposición ...

Só entrarán no concurso aquelas fotografías remitidas a través do formulario mencionado,
que indiquen os datos esixidos e cumpran cos requisitos relacionados no punto 7.

A data de inicio da recepción de fotografías será o 17 de abril de 2015 

A data límite de recepción de fotografías será o 15 de maio de 2015. ás 20:00 h
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7. REQUISITOS DAS FOTOGRAFÍAS

Os concursantes deberán dar título á fotografía ademais dunha pequena descrición, non
poidendo ser  nomeadas co nome do autor  da foto  ou  con seudónimos que permitan
identificalo garantindo así que sexan totalmente anónimas para o xurado.

As  fotografías  poderán  ser  indistintamente  en  branco  e  negro  ou  en  cor,  con  total
liberdade de técnica e procedemento. As fotografías no poderán ter marcos, pés de foto
ou marcas de auga.

A fotografías non poderán pesar máis de dous megas debendo estar en formato jpg.

Quedarán fóra de concurso todas aquelas fotografías que puideran atentar contra o bo
gusto ou non cumpran os requisitos establecidos nas presentes bases.

8. PUBLICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS:

As fotografías iranse publicando nas páxinas de Facebook da Asociación Astronómica
Sirio e de Medio Ambiente Natural do Concello de Pontevedra.

9. PREMIOS:

- Concurso xeral: 10 finalistas e dous premiados.

-  Concurso  infantil  (para  menores  de  14 anos):  tamén  10  finalistas  e   dous
premiados.

En  ambas  categorías,  as  fotos  finalistas  serán  pasadas  a  soporte  físico  para  a  súa
exposición na planta baixa da Casa do Concello de Pontevedra (Rúa Michelena nº30).
Finalizado o período de exposición, entregaránselles aos autores, xuntando ás fotos una
acreditación da condición de finalista.

Os premios serán:

1º Premio xeral: Uns prismáticos astronómicos xigantes (15 X 70) e o libro 
    “La observación del cielo a simple vista y con prismáticos”
2º Premio xeral: Un lote de libros

1º Premio infantil: Uns prismáticos astronómicos (8 X 40) e o libro     
“La observación del cielo a simple vista y con prismáticos”

2º Premio infantil: Un lote de libros

Ademais, entregarase un premio á popularidade á foto máis votada a través da páxina de
Facebook ‘Asociación Astronómica Sirio de Pontevedra’, consistente nun lote de libros.

Ningún participante poderá obter máis dun premio.

Os  premiados  e  os  finalistas,  recibirán  tamén  unha  invitación  a  unha  observación
astronómica guiada.
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10. O XURADO:

Estará  constituído  por  un  representante  da  Asociación  Astronómica  Sirio,  outro
representante do Concello e un fotógrafo profesional.

Os nomes dos integrantes do xurado farase pública antes da súa constitución

11. SELECCIÓN DAS OBRAS GAÑADORAS:

O xurado decidirá  a  lista  de  gañadores  e  de  finalistas  (coa  excepción  do premio  de
Facebook). Nesa lista figurarán por orde dende o primeiro posto ao último.

Esta lista farase pública nas páxinas de Facebook da Asociación Astronómica Sirio e na
de  Medio  Ambiente  Natural  do  Concello  de  Pontevedra.  Ademáis,  comunicarase  aos
gañadores por medio do contacto facilitado.

12. OBRAS PREMIADAS:

A Asociación e o Concello de Pontevedra  resérvanse o dereito de publicar as fotos
premiadas unicamente co fin de difundir esta actividade ou otras similares. Non se
cederán as fotos a terceiros nin se realizarán accións comerciais con elas. No caso de
publicación das obras indicarse o nome do autor.

13. AS BASES:

Calquera asunto, imprevisto ou dúbida que no quede solucionada nas presentes bases
será resolto de xeito inapeláble polo xurado do concurso. O mero feito de concurrir ao
presente concurso de fotografía supón a plena aceptación das presentes bases.

e-mail de contacto: concurso@asociacionsirio.es


