
I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE SAMAÍN 2020
BASES DO I CONCURSO 

1. OBXETIVO.- 

O Concello de Marín a través das Concellerías de Festa e Cultura convoca o I Concurso de Fotografía de 
Samaín.

En edicións anteriores a celebración desta data vense celebrando na Finca de Briz, co nome de 
SamaínBriz, a cal ten unha forte repercusión e participación de veciños e visitantes. 
Este ano, con motivo das restricións sanitarias debido ao Covid-19, vanse decorar con motivos propios 
desta data o Palco da Música da Alameda e a zona da lagoa da Finca de Briz.

Para promover o interese e a participación, e para un maior realce do concurso, o Concello concederá 
premios en forma de vales de compra aos participantes que resulten gañadores, segundo os criterios  de 
valoración e puntuación que se determinan máis adiante.

2. PARTICIPANTES.- 

Poderán participar no concurso, todas as persoas que o desexen. A participación neste concurso implica 
a total aceptación destas bases. No caso de que o participante sexa menor de idade, se resulta gañador 
deberá vir acompañado do seu titor legal, pai ou nai. 

3. CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN.- 

A participación no concurso implica que o participante teña unha conta de Instagram e que respete as 
condicións destas redes. Para participar e tratar de conseguir o premio, bastará con publicar a fotografía 
na citada rede social. O principal requisito que deben cumprir os participantes é que teñen que facer 
fotografías de escenas de Samaín.

O participante terá que:
- Ser seguidor do Concello de Marín @concellodemarin
- Facer unha foto disfrazado/a ou decorado/a acorde coa temática de Samaín
- Etiquetar/mencionar na publicación da fotografía a @concellodemarin
- Publicar a fotografía co hashtag #samainmarin20

Para que a participación sexa validada a publicación ten que ser pública. Sólo aceptaranse imaxes 
publicadas dende o Instagram e que foran etiquetadas correctamente. 

Cada participante poderá resultar gañador/a dunha única fotografía. 

4. PRAZOS.- 

O Concurso comezará o Sábado 31 de outubro 2020 e remata o Martes día 3 de novembro 2020 ás 
23:59h.

Ao rematar este prazo, as tres fotografías que teñan máis “Me gusta”, serán as gañadoras.
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5. PREMIOS.- 

Destínase un crédito de 325 euros que se imputará á aplicación orzamentaria 2020 do orzamento de 
gastos do ano 2020 para a concesión de premios aos participantes no I Concurso de Fotografía de 
Samaín con motivo da celebración desta data.

Establécense tres premios en forma de vale de compra:

 1º PREMIO: 150€.
 2º PREMIO: 100€. 
 3º PREMIO: 75€.

O gañadores recibirán un vale de compra polo valor que corresponda co premio, para ser utilizado en 
calquer comercio adherido a Marín en rede. O listado de comercios poderá ser consultado na páxina 
web www.marinenrede.com

Os gañadores faranse públicos o venres día 6 de novembro de 2020.

6. ACEPTACIÓN DE BASES.- 

O feito de participar no concurso implica o coñecemento e a aceptación destas bases. 

O Concello de Marín resérvase o dereito para introducir, se o cre conveniente, as modificacións 
necesarias para o bo funcionamento do concurso.  

7. INCUMPRIMENTO.- 

O incumprimento dalgunha das bases levará implícita a descalificación no Concurso.

8.- NORMATIVA APLICABLE.- 

O Concello de Marín reservase o dereito (non exclusivo) para reproducir e expoñer de maneira libre 
calquera das imaxes seleccionadas e o seu uso tanto na prensa escrita como dixital e nas distintas redes 
sociais do Concello de Marín, así como todas aquelas que obtiveran algún dos premios. En ningún caso 
cederanse a terceiros, salvo a autorización expresa do participante sobre as súas obras. O Concello de 
Marín comprométese, pola súa parte, a indicalo nome do autor cada vez que a súa imaxe sexa 
reproducida. 
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