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CONCURSO UNIVERSITARIO DE FOTOGRAFÍA E CURTAMETRAXE DE 

PREVENCIÓN DE CONDUTAS ADICTIVAS 

 

QUEN O ORGANIZA? 

O Plan Municipal de Prevención de Condutas Adictivas en colaboración coa 

Consellería de Sanidade e a Universidade de Vigo. 

 

CON QUE OBXECTIVO? 

Achegarnos á poboación universitaria pontevedresa e coñecer o seu punto de 

vista sobre as condutas adictivas, incentivando a creación de mensaxes 

preventivos realizados polo propio alumando. 

 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR? 

1.- Ser maior de idade e estar matriculado na UVIGO no campus de 

Pontevedra. 

2.- Pódese participar de forma individual ou grupal, cun máximo de cinco 

integrantes por grupo (hai que elixir un representante). 

3.- O prazo para presentar as obras remata o 30 de setembro de 2016 no 

rexistro municipal do Concello de Pontevedra. AMPLIADO O PRAZO ATA O 21 

DE OUTUBRO DE 2016. 

4.- As obras deben ser inéditas. 

5.- O alumnado debe encher a ficha de participación. 

6.- As curtametraxes entregaranse nun CD e as fotografías terán que estar 

impresas. 

7.- Cada participante só poderá presentar un traballo para cada unha das 

modalidades. 

 

MODALIDADES 

1.- Curtametraxes:  duración máxima de 2 minutos, gravados con calquera 

cámara (vídeo, móbil,...) que se poderán editar con ferramentas externas. 

Aceptaranse documentos de animación e 3D.  
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2.- Fotografía: series de 3 a 5 fotografías cun tamaño 40x60cm. 

O tema do concurso é a prevención das condutas adictivas, polo cal 

preténdese promover a reflexión crítica dos riscos das diferentes condutas 

adictivas, tanto ás de substancias (alcohol e outras drogas), coma as 

comportamentais (móbil, internet, ludopatías,...) facendo fincapé en que as 

mensaxes preventivas están destinadas á poboación moza (entre 13-30 anos) e 

deben ter un enfoque positivo e realista, promovendo bos hábitos de saúde. 

 

Terase en conta a adecuación da mensaxe, orixinalidade, aplicación práctica 

e calidade. 

 

Se a obra incorpora locución, esta debe estar en galego. 

 

A organización descualificará todos os traballos nos que se fomente a 

violencia, sexismo, racismo, ou vulnere os dereitos fundamentais das persoas. 

 

Os participantes no concurso declaran ter obtido autorización expresa de 

terceiras persoas cuxa imaxe ou música fora utilizada nos traballos 

presentados de acordo coa lexislación vixente, dispoñendo de copia de DNI e 

documento asinado do consentimento sobre a cesión de balde da súa imaxe 

para este concurso.  

 

No caso de reclamación sobre dereitos de imaxe, autor,... o Concello de 

Pontevedra queda exonerado de toda responsabilidade. 

 

As obras deben ter unha licencia Creative Commons, polo cal poden ser 

utilizadas sen fins comerciais sempre que se cite a fonte (autor/a e concurso 

ao que se presentou). 

 

QUE SE FAI COS TRABALLOS? 

Os/as participantes ceden de balde os seus traballos ao Concello de 

Pontevedra para realizar unha exposición. Os premiados poden ser utilizados 

polo Concello no marco de actividades preventivas. 
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PREMIOS 

1º premio curtametraxe: 600 €. 

2º premio curtametraxe: 400 €. 

1º premio fotografía: 600 €. 

2º premio fotografía: 400 €. 

 

Os premios poden quedar desertos. A decisión do xurado e inapelable. 

 

Os premios están suxeitos a correspondente retención en concepto de Imposto 

sobre a Renda das Persoas Físicas, de conformidade coa normativa vixente. 

 

A data e lugar de entrega dos premios comunicarase aos gañadores por e-mail 

ou por teléfono. 

 

O xurado estará formado por representantes do Concello de Pontevedra, da 

Universidade de Vigo e da Consellería de Sanidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


