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I Concurso de Fotografía “GALICIA VERDE”
ASDE-Scouts de Galicia convoca o primeiro concurso de fotografía “Galicia Verde”, que
ten como obxectivo promover a prevención de incendios forestais en Galicia, así como a
concienciación e a sensibilización de coidar o noso entorno natural. Está enmarcado no
programa Iniciativa Xove da Consellería de Traballo e Benestar, que fomenta a
participación dos mozos e mozas en proxectos de ocio e educación para o ocio.
Este concurso rexirase según as seguintes bases:
1. Participantes: Poderán participar no concurso, desde os Castores ata os Rovers que
formen parte de ASDE-Scouts de Galicia.
2. Modalidades: Poderanse presentar fotografías en COR ou ben en BRANCO e NEGRO.
3. Temática: As fotografías que se presenten ao concurso, deberán facer alusión
a calquera aspecto na relación dos Scouts e o medio natural galego.
4. Obras: Cada participante poderá presentar un máximo de dúas fotos.
Non se admitirán con marcas de auga, nin fotografías que foron premiadas noutros
concursos, como tampouco fotografías cuxos dereitos de propiedade no pertezcan ao
propio participante no concurso.
ASDE-Scouts de Galicia queda expresamente autorizada polos concursantes a utilizar as
fotografías enviadas para o seu total uso (publicacións, exposicións, ou para incluílas en
calqueira material promocional da Federación).
Os concursantes non poderán mostrar as fotografías presentadas ao concurso, a través
de distintos medios de comunicación nin nas redes sociais antes do veredicto do xurado.
5. Presentación: As fotografías deberán ser enviadas por mail en formato JPG cun largo
mínimo de 1024 px e un alto mínimo de 1024 px, puidendo ser maior unha ou as dúas
dimensións,
e
cun
peso
máximo
de
15Mb
á
seguinte
dirección:
fotografia@scoutsdegalicia.org
En cada mail debe figurar:
-

O nome do participante,
Grupo Scout e sección a que pertence,
Un título, creado polo participante.
E o lugar onde se fixo a foto.

6. Xurado: O xurado do concurso estará composto por catro persoas: dous membros do
Equipo Scout Xeral e dous profesionais da fotografía. A decisión do xurado será
inapelable.
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7. Premios:
1º Premio – Cámara de fotos dixital ideal para levar contigo a todas as actividades cos
Scouts.
E tres 2º Premios:
2º Premio Castores e Manada: Lote de xogos e libros medioambientais.
2º Premio Tropa: Lote de xogos sobre natureza e xeografía.
2º Premio Unidade e Clan: Libro fotográfico “La Tierra vista desde el cielo”. Yann Arthus
Bertrand ofrécenos unha selección de imaxes aéreas da Terra, extraídas do seu fondo de
máis de dez mil fotografías.
8. Datas: O concurso terá unha duración de 2 meses. Comezando o mércores 24 de
outubro e rematando o 31 de decembro. O veredicto do xurado darase a coñecer o día
20 de xaneiro a través da nosa páxina web scoutsdegalicia.org e por email ao grupo
scout do participante. Os premios entregaranse no Festival da canción scout, onde tamén
poranse visualizar nunha exposición unha selección das fotos participantes.
¡PARTICIPA!

