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BASES 
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “A LEDICIA EN CADA RECUNCHO” 

 

FADEMGA Plena inclusión Galicia convoca o CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “A LEDICIA EN CADA 

RECUNCHO” co ánimo de poñer en valor as pequenas cousas do día a día, as nosas esperanzas 

e anhelos… aquelo que nos fai felices en tempos complexos.  

Porque nada é eterno, e a COVID tampouco o será.  

 

1. TEMÁTICA E PARTICIPACIÓN 

Un sorriso, unha paisaxe, unha comida que nos fai felices…. Se es capaz de capturar nunha imaxe 

a felicidade, anímate a participar neste concurso, co que ilustraremos o Calendario 2021 da 

Federación. 

Poderán participar tódalas persoas con discapacidade intelectual (sexan ou non dunha entidade 

federada) co apoio dunha persoa (traballador, voluntario, familiar…)  

 

2. TÉCNICA 

A técnica será libre sempre e cando o elemento principal nas imaxes sexa a temática proposta.   

 

3. PRESENTACIÓN DE FOTOGRAFÍAS E FORMATO  

Cada participante poderá presentar ata 6 fotografías  

As imaxes deberán ser inéditas (non ter sido presentadas a outro concurso).  

Deberán ser en formato horizontal.  

Poderán ser a toda cor ou en B/N.  

Deberá figurar o nome/s do/s autor/es e no seu caso á entidade á que pertencen.  

Cada imaxe deberá constar dun título e breve descrición.  

 

4. PRAZO DE ADMISIÓN e ENVÍO 

O prazo de presentación e recepción de obras finalizará o venres 2 de outubro de 2020, non 

considerando as fotografías que cheguen con posterioridade.  

As obras deberán enviarse no prazo indicado a comunicacion@fademga.org  
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5. SELECCIÓN DE TRABALLOS, DEREITOS DE AUTOR E RESPONSABILIDADE LEGAL 

- A comunicación dos traballos seleccionados farase vía correo electrónico.  

- Todas as fotografías presentadas a concurso pasarán a formar parte do fondo fotográfico da 

Federación 

- Non se admitirán fotografías cuxa propiedade intelectual corresponda a terceiros, en calquera 

caso o participante será o único responsable das reclamacións que se produciran pola 

vulneración de calesquera dereitos a terceiros, incluíndo sen carácter limitativo dereitos de 

propiedade intelectual ou industrial e dereitos de imaxe.  

- Os autores premiados cederán de modo indefinido e en exclusiva a FADEMGA Plena inclusión 

Galicia os dereitos de propiedade que sexan necesarios para a reproducción, transformación e 

explotación das obras seleccionadas, co fin de reproducilas a gran formato ou incluílas no 

material promocional da Federación.  

- O/s autor/es premiado/s conservarán os dereitos de autoría da súa obra, que lle reserva a Lei 

de Propiedade Intelectual, polo que serán citados no uso futuro da obra.  

- Todos os participantes, polo feito de participar no concurso, autorizan á organización para 

publicar as imaxes en calquera medio promocional da Federación, que se compromete a citar 

sempre o nome do autor/a. 

- As fotografías poderán ser exhibidas en posteriores exposicións que promova a organización 

noutros espazos. 

- A participación no concurso implica a aceptación expresa e sen reservas nin condicións de 

todas e cada unha das presentes bases así como a interpretación que das mesmas efectúe a 

Organización. 


