
III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “GALICIA, AUGA E LITERATURA”
PROGRAMA PRENSA-ESCUELA - VIAQUA 2016/2017

La Voz de Galicia, S.A., a través do seu suplemento La Voz de la Escuela, e VIAQUA 

convocan o III concurso de fotografía “Galicia, Auga e Literatura” no Programa Prensa-Escuela,  

curso 2016/2017.

Obxectivo.- Preténdese que os escolares destaquen pasaxes estelares ou momentos cume 

das grandes obras da literatura galega nas que estea presente a auga, para realzar o vínculo 

entre VIAQUA e os valores esenciais da cultura galega.

Mecánica.- Trátase de convocar un concurso de fotografía no que os escolares de Galicia (de 

educación primaria e secundaria) déannos a súa visión fotográfica sobre pasaxes estelares ou 

momentos cume das grandes obras da literatura galega na que estea presente a auga. En 

concreto, preténdese conseguir unha visión fotográfica que contribúa a concienciar sobre o 

coidado do medio ambiente e da auga como recurso natural escaso.

As fotografías deberán ser inéditas, en B/N ou en cor e non poderán ser seleccionadas ou 

premiadas en calquera outro certame ou concurso.

Os profesores deberán coordinar e revisar os traballos dos alumnos, ademais de orientalos na 

súa elaboración. Os docentes responsabilizaranse da autoría real e orixinalidade dos traballos 

que se presenten a concurso e, así mesmo, velarán porque o seu contido non sexa ilícito, 

ofensivo ou discriminatorio, nin lesione bens ou dereitos, incluídos dereitos de imaxe, de 

terceiros.

A imaxe irá acompañada dunha breve explicación do porqué do autor ou obra escollida. No 

documento, tamén se deberán indicar os datos do autor da fotografía (nome, apelidos, data de  

nacemento, centro escolar, email e teléfono) e o nome e apelidos do profesor responsable da 

supervisión do traballo.

Participantes.- Convocatoria aberta a todos os nenos e novos, ata 16 anos, residentes en 

Galicia (participen ou non no Programa Prensa-Escuela).

Modalidades:

a) Infantil.- (de 6 a 12 anos). Outorgaranse 2 premios (1.º e 2.º).

b) Xuvenil.- (de 13 a 16 anos). Outorgaranse 2 premios (1.º e 2.º).

c) Profesor.- Outorgaranse 2 premios (1.º e 1.º), aos profesores responsables de supervisar o 

traballo dos nenos gañadores do primeiro premio.



Idioma.- Os traballos poderán presentarse en castelán ou galego.

Presentación.- O prazo de presentación dos traballos finalizará o 5 de maio do 2017. Os 

traballos deberán ser remitidos con anterioridade á seguinte dirección:

II Concurso de Fotografía “Galicia, Auga e Literatura”

La Voz de Galicia

Departamento de Márketing

Polígono industrial de Sabón

Avenida de la prensa 84-85. 15143 Arteixo (A Coruña).

Así mesmo, os participantes menores de 14 anos deberán cumprimentar a autorización que se 

incorpora ás presentes bases e remitila xunto co traballo á dirección de correo postal anterior, 

debidamente asinada polos seus pais ou titores legais.

Os traballos (xunto coa correspondente autorización, no seu caso) tamén poderán entregarse 

persoalmente en calquera das delegacións do xornal, dentro do prazo establecido neste 

apartado.

Criterio de valoración.- Constituirase un xurado que se reunirá ao obxecto de emitir o seu 

fallo.

- O xurado valorará a creatividade e a orixinalidade á hora de plasmar nunha fotografía a 

importancia do coidado do medio ambiente e a auga como recurso escaso; así como o 

interese do traballo.

- O fallo do xurado será inapelable e publicarase na páxina web do Programa Prensa-

Escuela: (www.prensaescuela.es) e no xornal La Voz de Galicia.

O xurado resérvase o dereito de facer unha mención especial no caso que o considere 

conveniente.

O xurado estará composto por un equipo de pedagogos e científicos do Programa Prensa-

Escuela, por representantes do Departamento de Marketing de La Voz de Galicia e por  

representantes de VIAQUA.

A data de publicación do fallo será o día 31 de maio do 2017.

Premios para cada modalidade (infantil/xuvenil/profesor):



1.º premio: Cámara de fotos dixital

2.º premio: Lote de libros de literatura galega

Profesor: Estancia dunha noite para dúas persoas en Hotel OCA Balneario Augas 

Santas & Golf Resort (Pantón - Ourense), en habitación dobre, en réxime de 

aloxamento e almorzo. Inclúe acceso básico ao CIRCUÍTO TERMAL. A estancia 

poderá gozarse ata o 30 de decembro de 2017 (en períodos de tempada baixa, e 

suxeito a dispoñibilidade), sendo necesario efectuar reserva previa para a súa goce.

Unha vez publicada a relación de gañadores, a organización do concurso reclamará que as  

fotografías finalistas e as premiadas sexan enviadas nun CD no seu formato orixinal.

Os premios serán entregados na festa fin de curso Voz Natura que se celebrará o sábado 3 de 

xuño do 2017. 

Os premios están suxeitos á lexislación fiscal vixente e, en particular, á normativa vixente en 

materia de retencións e pagos a conta.

Cesión de dereitos.- O feito de participar no concurso implica a cesión en exclusiva polos 

autores a La Voz de Galicia, S.A. dos dereitos de explotación sobre os traballos, incluíndo os 

dereitos de reprodución, recompilación en libro, transformación, distribución e comunicación 

pública, para todo o mundo, polo máximo prazo de tempo que recoñece a lei aos titulares dos 

dereitos e por calquera medio ou soporte, incluído Internet.

Aceptación.-  Así mesmo, a participación no concurso supón o coñecemento e aceptación por  

todos os concursantes das presentes bases, motivo polo cal, non poderán impugnalas unha 

vez formalizada a presentación, así como a aceptación das decisións que puidese adoptar a  

organización do concurso a efectos da interpretación ou resolución de cuestións non recollidas 

nas bases.

A organización do concurso non devolverá os traballos orixinais e resérvase o dereito de 

declarar deserto o premio se, a xuízo do xurado, os traballos presentados non se ateñen ás 

normas establecidas ou non alcanzan a calidade necesaria.

Protección de datos.- Os datos persoais dos participantes no III concurso de fotografía 

“Galicia, Auga e Literatura”, os dos seus profesores e os dos pais ou titores legais que 

autorizan a súa participación, serán incluídos nos ficheiros que La Voz de Galicia, S.A. ten  

debidamente inscritos na Axencia de Protección de Datos e que cumpren todos os requisitos 

da Lei Orgánica 15/1999 e do Real Decreto 1720/2007 que a desenvolve. 



Todos os datos solicitados aos participantes e os seus profesores son necesarios para a súa 

inclusión no concurso e serán destinados á xestión e organización do mesmo.

O nome e a imaxe dos concursantes e dos seus profesores, así como o nome dos centros aos 

que pertencen, poderán ser obxecto de comunicación pública nas actuacións presentes ou 

futuras que poida levar a cabo La Voz de Galicia, S.A., sempre que dita comunicación pública 

estea relacionada coa súa participación no concurso. Quedan recoñecidos, con todo, os 

dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, que poderán ser exercidos, previa 

acreditación da personalidade ou da representación, na dirección de La Voz de Galicia, S.A., 

Departamento de Márketing, Avenida da prensa 84-85, Polígono Industrial de Sabón, 15143 de 

Arteixo (A Coruña).

AUTORIZACIÓN



D./Dna............................................................................................................................................,

maior de idade, con N.I.F. número ................................................................ e con teléfono de  

contacto............................................................., na súa calidade de representante legal do 

menor .............................................................................................................................................

AUTORIZA

a participación do menor arriba citado no II Concurso de Fotografía “Galicia, Auga e Literatura” 

do Programa Prensa-Escuela - VIAQUA 2016/2017, de acordo ás bases do devandito 

Concurso e, en particular, consenten a incorporación tanto dos datos propios como dos datos 

do menor (nome, apelidos, data de nacemento, centro escolar, email e teléfono) a un ficheiro 

propiedade de La Voz de Galicia, S.A., que tratará devanditos datos coa finalidade de organizar  

e xestionar o Concurso, e cuxa dirección, a efectos do exercicio dos dereitos de oposición, 

acceso, cancelación ou rectificación é a seguinte: Corporación Voz de Galicia, Departamento 

de Márketing, Avenida da prensa 84-85, Polígono industrial de Sabón, 15143 de Arteixo (A 

Coruña).

Así mesmo, autoriza a comunicación pública do nome e a imaxe do menor, así como o nome 

do centro ao que pertence, nas actuacións presentes ou futuras que poida levar a cabo La Voz 

de Galicia, S.A., sempre que dita comunicación pública estea relacionada coa súa participación 

no concurso.

E para que conste para todos os efectos, asino a presente autorización.

En ......................., a ............... de .................................... de 201....

Fdo./ ........................................................................


