
CONCELLO DE VAL DO DUBRA (A Coruña) 
R.E.L.N.º 0115888 – C.I.F. P-1508900-F Teléf. 981889000 – Fax 981889100 

Rúa arcai, 41 – Bembibre – C.P. 15873 – E-mail: correo@valdodubra.dicoruna.es 
 

1 

CONCURSO INFANTIL DE DEBUXO “VAL DO DUBRA 

NA CASA” 
 

BASES REGULADORAS 
 

 

1.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

Co obxecto de fomentar a expresión artística, a creatividade  e animar aos 

rapaces do Concello durante esta situación de confinamento derivado do Estado 

de Alarma polo Covid-19, o Concello de Val do Dubra organiza un concurso 

infantil de debuxo “VAL DO DUBRA NA CASA”. 

 

2.- BASES. 

 

2.1.- BASE PRIMEIRA: OBXECTO DO CONCURSO. 

 

É obxecto destas bases regular a convocatoria do concurso infantil de debuxo 

promovido durante o Estado de Alarma por mor do confinamento a causa do 

Covid-19. 

 

2.2.- BASE SEGUNDA: TEMA. 

 

A temática do debuxo deberá ter relación co coronavirus e o fomento da 

actividade familiar nas casas durante este período extraordinario de 

confinamento. 

 

Non se aceptarán debuxos con contidos contrarios o dereito a honra, a 

intimidade persoal ou familiar ou a propia imaxe das persoas, nin en xeral, 

con contidos que sexan contrarios á legalidade vixente. 

 

2.3.- BASE TERCEIRA: PARTICIPANTES. 

 

Poderán participar todos aqueles nenos e nenas residentes no concello que o 

desexen, contando coa autorización dos pais/nais/titores, que serán as 

persoas responsables de enviar os traballos dos/as seus/súas fillos/as. 

 

Participarase en tres categorías dependendo da idade dos rapaces/as. 

 

- Infantil (3 – 6 anos). 
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- Primaria (7 – 12 anos) 

- Secundaria ( 13 – 16 anos) 

 

 

2.4.- BASE CUARTA: CARACTERÍSTICAS DOS DEBUXOS. 

 

Os debuxos poderán ser realizados en papel ou lenzo, con material e técnica 

libres, sempre que sexan orixinais. 

 

As obras presentadas ao concurso deberán estar realizadas polos propios 

rapaces. 

 

Os debuxos deben ser inéditos e orixinais. 

 

Quedarán descualificadas automaticamente aquelas obras nas que aparezan 

imaxes procedentes de internet, protexidas por dereitos de autor, así como 

aquelas obras nas que se aprecie o menor indicio de plaxio. 

 

2.5.- BASE QUINTA: FORMA E PRAZO DE PRESENTACIÓN DOS DEBUXOS 

 

Para entregar os debuxos hai que enviar unha fotografía do mesmo ao correo 

electrónico alcaldia@valdodubra.gal, engadindo os seguintes datos no texto 

da mensaxe: 

Nome e apelidos do participante. 

Idade. 

Categoría. 

Teléfono e correo electrónico de contacto. 

Datos do/a pai/nai/titor/a legal (nome, apelidos e DNI). 

 

Os debuxos entregaranse dende o mércores 1 de abril as 09:00 horas ata o 

mércores 15 de abril ás 14:00 horas. 

 

 

2.7.- BASE SEPTIMA: XURADO E FALLO. 

 

O xurado designarase por Decreto da Alcaldía, antes do fallo do concurso e 

estará conformado por tres membros, de entre o persoal do Concello e/ou da 

Xunta de goberno local do mesmo. 

 

O xurado reunirase en data a determinar no Decreto de designación do 

Tribunal, e dará a coñecer o fallo unha vez terminado o acto. 
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O fallo do xurado será inapelable e darase a coñecer polos medios habituais 

(Taboleiro de anuncios, redes sociais e páxina web do Concello). 

 

A hora de conceder os premios valoraranse os seguintes aspectos: 

 

 Presentación e impacto visual. 

 Imaxinación e creatividade. 

 Complexidade na realización do debuxo. 

2.8.- BASE OITAVA: PREMIOS. 

 

Estableceranse tres premios por cada unha das categorías: 1º PREMIO, 2º 

PREMIO e 3º PREMIO. Consistirán en lotes de materiais de debuxo de 

acordo con cada categoría. 

 

Os debuxos gañadores serán dados a coñecer a través das redes sociais do 

Concello e comunicados aos gañadores por teléfono/correo electrónico. 

 

A entrega de premios estará condicionada polas actuais circunstancias de 

illamento e será comunicada no seu momento. 

 

2.9.- BASE NOVENA.- PROPIEDADE INTELECTUAL. 

 

A participación neste concurso supón o consentimento dos participantes para 

que o seu nome e a súa imaxe poidan ser utilizados nos medios de difusión 

que o Concello de Val do Dubra considere oportuno, con fins publicitarios 

dentro do proxecto do CONCURSO DE DEBUXO INFANTIL “VAL DO DUBRA 

NA CASA”. 

 

 As obras presentadas ao concurso pasarán a ser propiedade do Concello de 

Val do Dubra e os/as seus/súas autores/as ceden todos os dereitos sobre o 

seu uso ó Concello de Val do Dubra, que poderá utilizalos para calquera 

soporte gráfico, internet, etc. 

 

 

2.10.- BASE DÉCIMA: ACEPTACIÓN DAS BASES. 
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A participación en este Concurso implica a aceptación de estas bases e das 

decisións que adopte o Xurado en aqueles aspectos non previstos nas 

mesmas. 

 

De acordo coa Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de 

Datos de Carácter Persoal, informámoslle que no caso de resultar premiado 

no Concurso os seus datos, así como a súa imaxe poderán aparecer 

publicados na web do Concello e nas redes sociais municipais. Salvo que 

manifeste o contrario, entenderemos que autoriza dita cesión de datos así 

como a realización de fotografías. 

 

Sen prexuízo do mesmo, informámoslle da posibilidade que ten de exercitar 

os seus dereitos de acceso, cancelación, oposición e rectificación en calquera 

momento, dirixíndose ó Concello de Val do Dubra. 

 

Val do Dubra, a 31 de marzo de 2020. 

 

O Alcalde, 

 

 

 

 

José Manuel Varela Ferreiro 
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