
 
 

BASES DO 
 IV CONCURSO FOTOGRÁFICO DE MICOLOXÍA  

 
 
 
 
 

TEMA: os cogomelos 

 

PARTICIPANTES:  Poderán participar tódalas persoas físicas sen límite de idade. 

 

PRAZO E FORMA DA INSCRICIÓN PREVIA OBRIGATORIA 

Venres 16 de OUTUBRO de 2020 ás 12:00 horas: data límite da inscrición previa 

obrigatoria para a participación no concurso. A inscrición é de balde. 

 

A dita inscrición consistirá en enviar ó correo electrónico medioambiente@apobra.gal a 

seguinte información: nome e apelidos, e teléfono de contacto. 

 

Unha vez recibida esta información, o Servizo do Medio Ambiente do Concello remitirá 

a cada persoa inscrita un documento PDF da tarxeta de participación no concurso. Cada 

concursante deberá imprimir esta tarxeta de participación. 

 

PRAZO DE REALIZACIÓN DAS IMAXES 

No período entre as 12:01 do día 16/10/20 e ata as 11:59 do día 6/11/20: entre a fin 

do prazo de inscrición e a fin do prazo de presentación das imaxes, co fin de asegura-lo 

mesmo período de tempo para tódalas persoas participantes. Se se toman fóra do prazo 

estipulado, non se admitirán. 

 

PRAZO E FORMA DA PRESENTACIÓN DAS IMAXES 
Venres 6 de NOVEMBRO de 2020 ás 12:00 horas: data límite para o envío das 

imaxes ó correo electrónico medioambiente@apobra.gal, co asunto “Concurso 

fotográfico de micoloxía 2020”. 

 

Só se admitirán dúas imaxes por participante e só poderá ser premiada unha delas. No 

caso de entregar máis de 2 imaxes quedarán excluídas tódalas imaxes presentadas. Cada 

imaxe debe ter dúas fotografías: unha onde se vexa  claramente a tarxeta de 

participación cos seus datos,  e outra anónima onde non se vexa esta tarxeta, que será a 

enviada ó xurado.  

 

Hai que envia-lo arquivo orixinal sen modificar a fin de comprobar que as imaxes foron 

efectivamente tomadas durante o período estipulado pola persoa inscrita. Se hai 

alteración do arquivo, non se admitirán. Aceptaranse mínimas correccións de cor e 

luminosidade. As imaxes non poderán ser alteradas electronicamente nin por calquera 

outro medio. Tampouco se aceptarán fotomontaxes. No caso de dúbida, o xurado 

podería solicitar ó autor/a o arquivo Raw para a súa comprobación. Enténdese como 

retoque fotográfico a utilización de técnicas para mellora-la calidade das imaxes 
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orixinais, ou para corrixir diversos matices como a luz ou a cor. Considérase 

fotomontaxe a composición dunha nova imaxe a partir doutras. 

 

Excepto os recollidos para o consumo, non se poderán extraer ou danar outros 

cogomelos ou fungos, nin tampouco outros organismos.  

 

Non se admitirán imaxes ofensivas nin que atenten contra a dignidade das persoas. 

Deben ser imaxes orixinais e inéditas. As persoas participantes responsabilizaranse de 

se-las únicas autoras. 

 

VALORACIÓN DO XURADO 

As imaxes serán trasladadas ó xurado mantendo o anonimato dos nomes das persoas 

participantes.  

 

O xurado estará composto polas seguintes persoas, todas externas ó Concello e que non 

poderán participar no concurso: 

 1 persoa con coñecementos técnicos de fotografía 

 1 persoa con coñecementos micolóxicos especializados 

 1 persoa con coñecementos artísticos 

 

PRAZO E FORMA DO DITAME DO XURADO 

VENRES 13 DE NOVEMBRO DE 2020: data do ditame do xurado. As persoas 

gañadoras serán nomeadas por unha resolución da Alcaldía, que será publicada no 

Facebook do Medio Ambiente da Pobra do Caramiñal e na web municipal 

www.apobra.gal. Tamén se avisará polo correo el. ou teléfono.  

 

PREMIOS:  

DOMINGO 15 DE NOVEMBRO DE 2020 ás 14:00 h farase a entrega dos premios. 

 

Os premios consistirán en bonos de compra no comercio local e locais de restauración 

do concello. Estabelécense tres premios: 

 1.º premio: un bono por valor de 300 euros no comercio local e mais 50 

euros en locais de restauración do concello 

 2.º premio: un bono por valor de 200 euros no comercio local e mais 50 

euros en locais de restauración do concello 

 3.º premio: un bono por valor de 100 euros no comercio local e mais 50 

euros en locais de restauración do concello 

 

 

ACEPTACIÓN DAS BASES:  

Para a resolución de dúbidas poderase contactar no enderezo de correo electrónico 

medioambiente@apobra.gal. Calquera circunstancia non resolta nas bases será 

solucionada a criterio do propio Concello ou do xurado. 

 

As imaxes poderanse usar nas campañas de promoción de próximas xornadas 

micolóxicas, ou noutras campañas relacionadas co medio ambiente. 

A participación neste concurso supón a plena aceptación de todas e cada unha destas 

bases. 
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