Bases do Concurso de Fotografía
1.- O autor deberá ser participante en calquera das probas da Copa Galega de Andainas 2014.
2.- Poderán presentarse un máximo de 3 fotografías por participante.
3.- Os traballos deberán axustarse ao tema proposto "Copa galega de Andainas 2014”.
4.- As fotografías se presentaran en formato jpg, independentemente da forma en que foron capturadas.
Os traballos terán un tamaño de entre 1 de 3 megas ou 13x18 cm con 150 pixeis de resolución.
Poderanse manipular dixitalmente e non se admitirán fotografías con recadros o bordes. Unha vez
recepcionadas a FGM enviará acuse de recibo das mesmas ao correo electrónico do Autor.
5.- Envío de traballos:
info@fgmontanismo.es una fotografía por envío, máximo 3 envíos.
Indicando:
Nome e apelidos do autor
Título da fotografía e Andaina na que foi realizada
Teléfono de contacto
E-mail
6.- O prazo de recepción de traballos finaliza o 13 de outubro de 2014.
7.- A participación no Concurso implica a aceptación por parte do autor de que as fotos enviadas serán
incluídas nos arquivos da FGM, podendo realizar a FGM exposicións ben a través da súa web, ben en
soporte papel. Así mesmo, os participantes ceden os dereitos de reprodución das súas obras a FGM
citando o autor destas e sempre que sexa sen fins lucrativos.
A organización presupón que o fotógrafo ten a autorización e/ou permiso das persoas que aparecen nos
traballos presentados, recaendo sobre o autor toda responsabilidade relacionada co dereito á intimidade.
8. Premios:
Primeiro premio: Trofeo FGM + Libro Sendeiros de Galicia.
Segundo premio: Trofeo FGM+ Libro Sendeiros de Galicia.
Terceiro Premio: Trofeo FGM + Libro Sendeiros de Galicia.
A entrega dos Premios farase no acto de entrega de Premios que se comunicará con antelación aos
Premiados.
9.- O fallo do concurso farase público en decembro de 2014 a través da páxina web da FGM. Con
anterioridade comunicarase individualmente aos premiados. Este fallo será inapelable.
10.- A participación no concurso implica a aceptación de todas e cada unha das bases deste. A
organización queda facultada para resolver calquera continxencia non prevista nas Bases.
Para calquera dúbida dirixirse ao correo electrónico info@fgmontanismo.es .
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