
Concurso fotográfico: My World – The World of My Childhood

1) REGRAS

a) O concurso está dirixido a todo o persoal (alumnado, profesorado, persoal non

docente e familias) de centros que formen o noso proxecto Erasmus+: DECH.

b) Os  participantes  deben  facer  chegar  ao  centro  un  máximo  de  5  fotos  coas

seguintes características:

i) As imaxes dixitais deben ter formato JPG e ter entre 1 Mb e 5 Mb.

ii) Debe entregarse unha copia impresa en papel fotográfico de tamaño 10cm x

15cm (resolución 1205 x 1785 pixels, 6”x4”)

iii) Cada foto debe ir acompañada por un “selfie” tomado no mesmo lugar da foto

de xeito que asegure a autoría do participante.

iv) Tamén debe entregarse un documento de texto no que se inclúa unha breve

descrición (máximo 10 liñas), xunto co nome do participante, o centro escolar

ao que pertence, a poboación e o país. 

c) Deben entregar unha carpeta que inclúa os tres  ficheiros dixitais (foto,  selfie,

documento  de  texto).  Pode  ser  enviada  ao  correo  electrónico  do  centro,

ies.martaguisela@edu.xunta.es, ou ben ser entregada nunha memoria USB, disco

duro ou noutro medio de almacenamento a calquera das persoas involucradas no

proxecto que a descargará nun ordenador e a devolverá ao participante.

d) A data límite para a entrega é o 29 de marzo.

e) A temática das fotos pode entrar en calquera das seguintes categorías.: 

i) Arquitectura:  asentamentos,  edificios  (lugares  arqueolóxicos,  fortalezas,

castelos, igrexas, mosteiros,...), vivendas, estatuas,...

ii) Tradicións: cerimonias, vacacións, pasatempos, ocupacións, gastronomía,... 

iii) Arte popular: traxes, vestimenta tradicional, bailes, cancións, rituais, oficios,

utensilios,...

f) As fotos estarán libres de dereitos de autor.
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g) Se  nunha  foto  aparecen  persoas  o  participante  debe  ter  o  consentimento  dos

adultos e/ou dos titores legais dos menores de idade, para que os organizadores

usen a imaxe para o concurso.

h) As fotos non deben ser ofensivas para ninguén nin atentar contra a boa moral, nin

incitar á ofensas, delitos ou discriminacións, ao odio ou á violencia.

i) Non se admitirán fotos con persoas totalmente ou parcialmente núas.

j) As fotos serán preseleccionadas polos organizadores.

k) Ao tomar parte no concurso o participante dá o seu consentimento para que as

súas fotos sexan libremente distribuídas e explotadas nas webs do proxecto como

eTwinning e/ou Facebook.

2) SELECCIÓN DE GAÑADORES

Un  xurado  composto  por  5  membros  seleccionará  30  fotos  seguindo  criterios

estéticos, orixinalidade e relevancia en canto ao tema proposto polos organizadores,

Estas fotos serán expostas nos centros escolares que forman o proxecto.

Os usuarios de internet tamén terán a posibilidade de votar a súa foto favorita usando

o medio e nos prazos que se comunicarán en vindeiras datas.

Os resultados serán publicados nas webs do proxecto

3) ACEPTACIÓN DAS REGRAS

Tomar parte no concurso implica a aceptación destas regras.

Calquera  información  falsa  ou  incompleta  relativa  á  identidade  do  participante

provocará a súa eliminación do concurso.

Os  organizadores  resérvanse  o  dereito  de  verificar  a  exactitude  da  información

aportada.


