
 

BASES
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

“CANGAS EN NEGRO CONTRA AS VIOLENCIAS”
CONCELLERÍA DE SERVIZOS SOCIAIS, IGUALDADE E SANIDADE

CONCELLO DE CANGAS

As  presentes  bases  rexerán  o  concurso  de  fotografía  “Cangas  en  Negro  contra  as 
violencias”

1. Categorías
O concurso realizarase en dúas categorías:

1. Fotografías  de  escaparates,  fiestras  ou  interiores  de  establecementos 
comerciais,  hostaleiros  ou  de  restauración.  Entrarán  nesta  categoría 
tamén  asociacións  ou  entidades  sen  ánimo  de  lucro  que  participen  e 
estean  adheridas  á  campaña  Cangas  en  Negro.  Poderán  participar  as 
persoas físicas propietarias ou titulares de ditas entidades.

2. Fotografías de tendedeiros, balcóns, fiestras, portas,... ou calquera espazo 
visible dende a vía pública. Poderán participar todas as persoas físicas.

2. Participación

Poderán participar todas as persoas físicas maiores de 16 anos.
A participación  é  a  través  de  Facebook,  hai  que  compartir  unha  fotografía 
pública  e  no  comentario  da  foto  hai  que  nomear  ao  Concello  de  Cangas 
(@concellodecangas) e empregar o hashtag #cangasennegro 
Todas as fotos teñen que estar feitas no término municipal de Cangas.

3. Temática, materiais a empregar e ámbito. 
A temática principal é o rexeitamento das violencias de xénero empregando a 
cor  negra  como nexo  de  unión.  Os materiais  a  empregar  son libres,  pódese 
empregar calquera material, roupa, obxecto ou utensilio que a persoa desexe. 
O único condicionante é o uso da cor negra como cor predominante.
Pódense  empregar  lemas,  ou  simboloxías  para  acompañar,  sempre  e  cando 
estean relacionadas co rexeitamento as violencias de xénero.
O ámbito queda pechado ao termo municipal de Cangas, todas as fotografías 
teñen que ser feitas dentro deste ámbito.

4. Prazo de inscrición
Do  17  ao  26  de  novembro,  ambos  incluídos,  coincidindo  coa  duración  da 

campaña.
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5. Criterios de valoración
Os criterios serán os mesmos para as dúas categorías, valorando principalmente

1. Orixinalidade.
2. Composición e harmonía do conxunto.
3. Calidade fotográfica.

O xurado poderá ter en conta outros criterios dos anteriormente descritos.

6. O xurado
Estará formado por un máximo de 5 persoas e un mínimo de 3, con experiencia 
e  formación  en  artes  plásticas,  arte  ou  fotografia,  no  que  se  inclúa  tamén 
formación en igualdade

7. Premios
Os premios  serán  3  entradas  dobres  para  o  auditorio  por  cada  unha das  dúas 
categorías, a canxear en calquera dos espectáculos dúas horas antes da hora de 
inicio nas taquillas do auditorio, nos seguintes tres meses ao faio do xurado.  

8. Dereitos sobre a imaxe

Os/as  participantes  no  concurso,  pola  mera  participación  neste,  autorizan, 
expresamente ao Concello  de Cangas,  sen  limitación  temporal  ou  territorial 
algunha,  a exhibir,   publicar e/ou difundir as fotografías enviadas, en calquera 
medio, formato ou soporte, coa única finalidade de realizar, executar e concluír o 
concurso.

O Concello  de  Cangas  resérvase  o  dereito  (non  exclusivo)  para  reproducir  en 
soportes informativos e  promocionais e  expoñer  de  maneira  libre calquera das 
imaxes que as persoas físicas participantes empreguen para concursar. Este uso 
será a través das canles propias do Concello de Cangas, así como das empregadas 
pola  campaña Concellos  en  Negro  (realizada  a  nivel  galego,  na que  se  inclúe 
Cangas en Negro contra as Violencias). 

Todas  as  persoas  participantes,  ceden  o  uso  das  fotos  para  ambas  campañas, 
Cangas en Negro contra as violencias e Concellos en Negro.

En ningún caso cederanse a terceiros/as, salvo a autorización expresa da persoa 
autora. As persoas participantes responsabilízanse de que non existan dereitos a 
terceiros/as sobre as súas fotografías. O Concello de Cangas como organizador, 
comprométese, pola súa parte, a indicar o nome da persoa autora cada vez que a 
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súa imaxe sexa reproducida.

9. Fallo do xurado
O xurado fallará o concurso na máxima brevidade posible.

10. Aceptación das Bases 
A simple participación no concurso implica a aceptación das presentes Bases, polo 
que  a  manifestación  no  sentido  de  non  aceptación  da  totalidade  ou  parte  das 
mesma implicará a exclusión da persoa participante e como consecuencia de elo, o 
Concello de Cangas quedará liberado do cumprimento da obrigación contraída con 
dita persoa participante.

11. Desvinculación con respecto a Facebook
Facebook non patrocina, avala nin administra de modo algún este concurso, nin 
está  asociado a  el.  A persoa  usuaria  desvincúlase  totalmente  de  Facebook e  é 
consciente que esta proporciona a súa información ao Concello de Cangas e non a 
Facebook. Toda a información proporcionada será empregada nada máis que para 
a realización deste concurso. 

12. Protección de datos
Consonte ao disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección 
de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial. 
Poderán ser incorporados aos ficheiros do Concello de Cangas relacionados con 
este trámite, coa finalidade de utilizalos para as xestións municipais derivadas dos 
procedementos  e  consultas  que  inicia  o  interesado/a  con  esta  solicitude.  En 
calquera  momento  poderá  exercitar  os  dereitos  de  acceso,  cancelación, 
rectificación e oposición comunicándoo mediante escrito que deberá presentar no 
Rexistro Xeral do Concello.

13. Normas de control e seguridade
O Concello de Cangas resérvase a facultade de adoptar cantas medidas resulten 
oportunas para evitar calquera conduta que sospeite que teña por finalidade ou 
efecto  calquera  intento  de  actuar  en  fraude  da  presente  promoción  ou  en 
incumprimento  das  súas  normas  ou  en  prexuízo  doutros/as  participantes,  cuxa 
primeira e inmediata consecuencia será a exclusión  da persoa  participante e a 
perda de todo dereito ao premio que eventualmente obtivese. 
O Concello de Cangas resérvase  o dereito de invalidar, expulsar, eliminar ou non 
ter en conta no cómputo  aqueles perfís que considere sospeitosos de calquera 
intento  de  participación  fraudulenta,  incluído,  a  modo  enunciativo  e  non 
limitativo, o intento de rexistro de máis dun perfil de usuario/a por parte dunha 
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persoa, creación de perfís falsos ou usurpación de identidade. 
O Concello de Cangas resérvase o dereito de excluír as participacións que atenten 
contra o decoro e os dereitos e liberdades públicas.

14. Limitación de responsabilidade.
O Concello de Cangas non é responsable das interrupcións ou fallos na internet na 
páxina de Facebook.
O Concello de Cangas exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos 
de  toda  natureza  que,  a  pesar  das  medidas  de  seguridade  adoptadas,  puidesen 
deberse á utilización indebida dos servizos e dos contidos por parte das persoas 
usuarias,  e,   en  particular,  aínda  que  non  de  forma  exclusiva,  polos  danos  e 
prexuízos  que  poidan  deberse  á  suplantación  da  personalidade  dun  terceiro/a 
efectuada por un/unha usuario/a.

15. Notificación das persoas gañadoras: 

As persoas  participantes permiten  que  o nome de  usuario/a  e  a  foto  de  perfil 
pública de Facebook se publiquen nos perfiles ou na web do Concello de Cangas 
para comunicar cales son as persoas gañadoras do concurso.

16. Contacto/reclamacións

As persoas participantes poden contactar co Concello de Cangas a través do correo 
electrónico, ennegro@cangas.gal, para calquera dúbida ou reclamación
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