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I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 2016 “MAIS QUE LIBROS”  
 

BASES DO CONCURSO: 
 
A biblioteca do IES LEIXA convoca este concurso de fotografía co fin de fomentar a lectura nun espazo aber-
to.  
 

1. CONCURSANTES: 
Poderá participar neste concurso  todo o alumnado matriculado no curso actual no IES Leixa. 

 
2. TEMA:  

Os libros e as paisaxes literarias. As fotografías deberán incluir un libro e unha paisaxe relacionada ca temá-
tica do libro. 
 

3. FORMATO: 
Deberase entregar unha copia da  fotografía impresa en tamaño 15x20 nun sobre que se lle entregará 
en conserxería. 
 

4. PRESENTACIÓN: 
Dentro do sobre, o/a participante  deberá incluir a foto  e outro sobre cos seus datos persoais ( nome, apeli-
dos e curso ao que pertence) así como unha breve explicación da relación do libro coa paisaxe. Para garantir 
o anonimato da fotografía estes datos irán dentro do segundo sobre  pechado. Só se poderá entregar un 
traballo por alumno/a. 
 

5. LUGAR E DATA DE PRESENTACIÓN : 
Os traballos  entregaranse en conserxería do 18 ao 20 de abril 2016. Serán recollidos e gardaranse nunha 
caixa especialmente habilitada para o concurso e custodiada na vicedirección do centro. Os que non cum-
pran os requisitos dos apartados 3 e 4  quedarán eliminados.  

 
6. XURADO: 

O xurado estará composto por docentes da área bacharelato, de artes gráficas e a coordinadora da bibliote-
ca. O martes 26 de abril 2016 todos os participantes están convidados a acudir no recreo ao Salón de 
Actos onde se fará entrega dos premios ao gañador/a. É obrigatorio a asistencia dos participantes para 
recibir o premio. No caso de non poder asistir, deberase avisar e  se fose o caso, enviar a unha persoa que 
sustitúa o/a premiada. Se o/a  gañador/a ou representante non está presente, premiarase a mellor fotogra-
fía seleccionada despois deste. O fallo será inapelable. O premio pode quedar valeiro  en caso de pouca 
participación (menos de 5 participantes) ou  en caso de non cumprir coa temática proposta. 
 
O premio será unha Tablet. 
 
 

7. DIFUSIÓN DAS OBRAS: 
As obras presentadas se expoñerán  durante esa semana (do 26 ao 29 de abril – semana do libro) na web 
do IES Leixa  e  no propio centro. Os participantes deberán enviar a fotografía en formato .jpg ao correo 
electrónico da biblioteca  biblileixa@gmail.com, a partir do 26 de abril 2016. As fotografías poderán ser utili-
zadas para calquera outro acto público. 
 

8. ACEPTACIÓN DAS BASES: 
A participación neste I concurso de fotografía de Biblileixa implica a plena aceptación do contido destas ba-
ses. 
 


