Concurso Fotográfico de Maios 2018 La Región
BASES

La Región convoca o Concurso Fotográfico de Maios 2018 para premiar as mellores
fotografías dos lectores sobre os maios
O próximo día 6 de maio celébrase na nosa cidade a tradicional Festa do Maios
declarada no Consello da Xunta de Galicia do 4 de outubro de 2001 Festa de Galicia
de Interese Turístico na provincia de Ourense.
Con tal motivo, o xornal La Región premiará polo procedemento de votación popular
aos maios participantes no Concurso de Maios do Concello
A participación no presente concurso supón:


A aceptación íntegra de todas as cláusulas recollidas nestas bases.



A autorización, por parte do autor a fotografía, así como de todos os que
aparecen retratados nela, (sexan identificables ou non), para publicar unha
fotografía mentada tanto na edición impresa como nos medios dixitais que a
Región estima oportuna, podendo ata citar os seus datos persoais, así como o
seu lugar de residencia.



A autorización para incluir os datos persoais do concursante nunha Base de
Datos, propiedade de La Región, para futuras comunicacións da marca. Non
obstante, os interesados podrán, en calquera momento, exercitar os dereitos
de acceso, rectificación, oposición e no seu caso, cancelación, previstos na
L.O. 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de carácter persoal,
mediante comunicación escrita.

Duración e ámbito
Entrarán en concurso as fotografías recibidas ata o día 7 de maio de 2018 ás 23:59
horas. As fotografías recibidas despois de esa data quedará fora de concurso.
La Región, reserva o dereito a suspender, aplazar ou cancelar o concurso, en calquera
momento anterior á súa finalización, sempre que existan causas que así o xustifiquen.
Tamén poderá ampliar o prazo se o considera oportuno. Así mesmo, A Región, reserva o
dereito de evitar que sobre este concurso se establezan sistemas de especulación ou de
negocios, ou unha participación fraudulenta. A tal fin, poderá exercitar as accións legais
que estime oportunas

Mecánica do concurso
As fotografías terán
concurso@laregion.net

que

ser

enviadas

a

través

do

correo

electrónio

As fotografías deberán acompañarse dos seguintes datos para proceder á
inscripción do participante no concurso:
1. Nome e apellidos
2. Número de teléfono de contacto.

3. Título da fotografía.
4. Lugar da fotografía
Estas informacións deben ser válidas e poderán contrastarse co DNI que se
solicitará en caso de resultar premiado.
Non se aceptarán propostas recibidas a través de ningún outro medio que
non sexa o especificado e aquelas que non están completos con todos os
datos solicitados.

Requisitos a cumprir polos participantes e polas fotografías enviadas
Quedarán fóra de concurso quen non cumpran os requisitos establecidos nas presentes
bases.
Requisitos a cumprir polas fotografías:


As fotografías deben ser orixinais (recoñecendo o participante autor da mesma),
eo seu tamaño máximo non debe superar, en ningún caso, os 3MB de peso e
debe ter unha calidade mínima entre 200 p.p.p. y 300 p.p.p.



Quedarán fóra de concurso todas aquelas fotografías que poidan atentar contra o
bo gusto, as que pretenden facer publicidade (ou non explicitadas e / ou
encubertas), ou non cumpran os requisitos establecidos nas presentes bases.

Límites e Autorizaciones:


Cada participante poderá enviar 4 fotografías como máximo.



Non poderán participar no concurso dos empregados da Rexión, así como
cónxuxes, ascendentes, descendentes e outros familiares por consanguinidade
ou afinidade ata o 2º grao (inclusive) dos anteriores.



Os premios serán entregados aos gañadores previa presentación do DNI. A
Región notificará aos gañadores o xeito de recoller o seu premio, por correo
electrónico (remitido á dirección facilitada polos participantes) ou a chamada
telefónica..



Se o gañador foi menor de idade ou estivo incapacitado, será necesario o
consentimento dos seus pais ou titores tanto para a participación no concurso
como para a aceptación do premio.



La Región non ten obrigación de enviar os premios aos domicilios dos gañadores,
sendo estes os que se deben personalizar para recollelos nos lugares que lle
sexan indicados.

Descripción dos premios
As fotografías ganadoras serán elixidas do seguinte xeito:


Os premios serán designados en función da cantidade de me gustas en
Facebook

Data límite de votación de fotografías: Mércores 9 de maio as 12:00 horas
Os concursantes optan aos seguintes premios:



Primeiro premio: Un viaxe a Canarias para dúas persoas en réxime de
hospedaxe e de hóspedes



Segundo premio: Unha estancia de fin de semana para dúas persoas no
balneario de Mondariz



Tercer premo: Unha estancia para dous perosnas no Hotel Thalaso Atlántico

Ademais, entre todas as fotografías recibidas se sortearán: 5
estancias de unha noite para dúas persoas en hoteis do grupo OCA
de Santiago, Ferreira, Allariz ou Gijón
Cesión de dereitos e aceptación das bases
Tanto a participación no concurso como a posterior aceptación do premio presupoñen
a cesión gratuíta en favor da rexión do dereito de reprodución da fotografía por parte
do autor sen límite de data nin tipo de publicación; dereito do que fará uso A Región
conforme á normativa vixente na materia

