
 

 

 

BASES DE CONVOCATORIA. Concurso de fotografía en Facebook e 
Instagram “O mellor banco do mundo, Camariñas” 
 

O concurso de fotografía en Facebook e Instagram “O mellor banco do mundo, 

Camariñas” está organizado pola Concellaría de Turismo e Comercio do Concello de 

Camariñas (A Coruña) con domicilio social en Praza da Insuela, 57. 15123, Camariñas (A 

Coruña). 

 

A finalidade deste concurso de fotografía dixital é  dar a coñecer os atractivos e a paisaxe 

da zona costeira de Cabo Vilán de Camariñas. Para iso premiaranse as mellores e máis 

votadas instantáneas realizadas desde o banco de Camariñas situado na costa deste 

municipio en http://bit.ly/28rgwbk  coordenadas GPS 43.15459, -9.20239 e etiquetadas cos 

hashtags #elmejorbancodelmundo   #Camariñas. 

 

As redes sociais que deben seguirse e nas que se promociona e executa este concurso 

son: 

Facebook https://www.facebook.com/turismocamarinastodomar   

Instagram http://instagram.com/camarinas.  

 

1. DURACIÓN 

O concurso comeza o venres 1 de xullo 2016, a partir das 12.00 horas, e o período de 

participación estenderase ata o 31 de agosto ás 11:59h (horario peninsular).  

 

2. PARTICIPANTES 

O concurso está aberto a persoas maiores de idade de calquera nacionalidade que 

acepten e cumpran as bases de convocatoria deste concurso. 

 

As persoas participantes deberán subir as imaxes realizadas desde o banco de Camariñas 

e a Facebook a través da aplicación Easypromos, e a Instagram, Deberán ser etiquetadas 

cos hashtags #elmejorbancodelmundo   #Camariñas. Poderán compartilas a través dos 

seus perfís en redes sociais para conseguir votos.  

 

Quedan excluídos da participación do concurso os empregados do Concello de Camariñas 

e aquelas persoas que participasen directa ou indirectamente na elaboración do concurso, 

así como ningún dos familiares de calquera dos anteriores, en primeiro grao de 

consanguinidad ou afinidade. 

 

 

 

http://bit.ly/28rgwbk
https://www.facebook.com/turismocamarinastodomar
http://instagram.com/camarinas


 

 

3. CARACTERISTICAS DAS IMAXES  

Existe plena liberdade para a súa edición ou emprego de filtros. As fotografías deben ser 

propias, actuais ou non, orixinais e non premiadas anteriormente. 

 

As imaxes participantes non poderán ser contrarias á lei, á protección da infancia, á 

dignidade da muller, e deben cumprir cos criterios básicos de calidade e bo gusto, 

respectando os dereitos á intimidade, honra e a propia imaxe establecidos no artigo 20 da 

Constitución española. Nese sentido, o Concello de Camariñas resérvase o dereito de non 

entregar o agasallo ou retirar do concurso imaxes, se o usuario defrauda, altera ou inutiliza 

o bo funcionamento e o transcurso normal e regulamentario do presente concurso. 

 

As imaxes onde sexan idenfificables menores de idade, requirirán que o autor/a mostre por 

escrito a autorización dos titores legais do menor, para o que enviará este documento 

escaneado a turismo@camarinas.net. Non se autorizará nin formará parte do concurso 

aquelas imaxes que incumpran este requisito. 

 

As imaxes premiadas deberán remitirse a turismo@camarinas.net  arquivo con foto orixinal 

coa maior calidade posible onde conste nome e apelidos do autor/a para poder recibir o 

premio. 

 

En ningún caso a entidade organizadora deste concurso será responsable da perda ou 

non recepción de fotografías por calquera das vías de participación. 

 

 

4. MECÁNICA DO CONCURSO 

 

- Facebook 

Trátase dun concurso fotográfico con votación das imaxes por parte dos usuarios. A 

aplicación (app) utilizada para xestionar o concurso en Facebook é Easypromos (Basic) 

 

Para participar é necesario ser fan ou seguidor/a de “Camariñas, todo mar. Costa da 

Morte”, picar no enlace do concurso, que se promocionará desde a paxina, teñen que 

aceptarse as Bases de participación e subir a/s fotografía/s que cumpran cos criterios 

esixidos. 

 

Todos os fans participantes poden votar a súa foto preferida. Para iso entraran no botón 

“Votar participantes”, podendo soamente emitir un voto por cada fotografía. 

 

- Instagram 

O usuario deberá publicar unha imaxe en *Instagram, utilizando os #hashtags 

#elmejorbancodelmundo #Camariñas durante o período de duración do concurso.  

mailto:turismo@camarinas.net


 

 

 

Non hai un máximo de fotografías para participar no concurso: os usuarios poderán subir a 

cantidade que consideren oportuna, e votar polas que consideren gañadoras de entre as 

que estean etiquetadas cos hashtags antes sinalados. 

 

 

5.  PREMIOS 

  

- PREMIOS SEMANAIS:  

Cada semana premiarase a foto máis votada desde o  luns ás 12:00 ao seguinte luns ás 

11:59 h en Facebook e a máis votada en Instagram. A primeira semana admitiranse os 

votos recibidos desde o venres 1 ao luns 11 de xullo.   

 

A persoa autora de cada fotografía gañadora semanalmente recibirá unha bolsa- regalo 

“Camariñas, o mar todo” composta por unha camiseta promocional de Camariñas, un 

paquete de caixas de deliciosas conservas de peixe e mariscos elaboradas en Camariñas, 

dúas entradas para o Museo do Encaixe e para o Museo *Man de Camelle e dous pases 

para a *Mostra de Encaixe de Camariñas que se celebrará no ano 2017. As visitas e 

entradas deberán trocarse antes de que finalice o ano 2016, excepto os tickets para a 

Mostra de Encaixe que poderán utilizarse en 2017. 

 

A mesma imaxe do mesmo autor/a non poderá ser premiada máis que nunha soa semana, 

podendo participar nos premios finais se cumpre os requisitos establecidos para ese 

premio. 

 

- PRIMEIROS PREMIOS/PREMIOS FINAIS: 

Haberá un/unha gañador/a por cada rede social. Un xurado composto por dous 

representantes ou técnicos/as municipais e un experto/a en fotografía, elixirá as imaxes 

premiadas de entre as 25 máis votadas.  

 

O primeiro premio do concurso en Facebook e en Instagram, terán a oportunidade de 

gozar dun fin de semana en Camariñas con aloxamento dunha noite para dúas persoas 

nun establecemento pertencente á Rede de Hostaleiros de Camariñas e unha comida ou 

cea para dúas persoas nun restaurante da localidade que pertenza á Rede de Hostaleiros 

de Camariñas. Recibirá tamén unha bolsa-regalo “Camariñas o mar todo” e dous billetes 

para unha visita guiada por Camariñas 

 

O premio non inclúe o desprazamento nin outros gastos derivados da viaxe e ha de 

trocarse antes do 30 de novembro de 2016. Non poderá ser trocado polo seu importe en 

metálico. 



 

 

Os premiados serán notificados publicamente na Fan page de “Camariñas, todo mar. 

Costa da Morte” en Facebook e @Camarinas en Instagram, e notificados por vía 

privada.  

 

Así mesmo os premios serán remitidos pola organizaciónaos enderezos postais que 

faciliten as persoas premiadas, xunto coas indicacións e condicións para o súa goce, e 

non poderán ser trocados polo seu importe en metálico.  

  

 

6.  COMUNICACIÓN DO GAÑADOR 

  

Cada semana anunciarase e comunicará a fotografía gañadora por votación do 

público e comunicarase o gañador ou a gañadora a través do fan page de Facebook e 

o perfil de Instagram do concurso e notificados por vía privada aos gañadores 

 

Antes do 15 de setembro, o xurado profesional elixirá as dúas fotos gañadoras finais 

do concurso elixidas entre as 25 fotos máis votadas ao longo do concurso en cada 

rede social. O Concello de Camariñas comunicará a identidade do gañador emitindo 

unha publicación a través da Fan Page “Camariñas, todo Mar. Costa da Morte” e do 

perfil oficial de Instagram @Camarinas e facéndoo público na páxina web do Concello 

de Camariñas ao través dun comunicado. 

  

A persoa gañadora disporá dun prazo de 5 días naturais para a aceptación do premio. 

Esta aceptación deberá realizarse a través de Facebook (vía mensaxe privada) ou 

Instagram (vía mensaxe directa), respondendo no devandito prazo á comunicación de 

“Camariñas, o mar todo”. Unha vez transcorrido ese prazo sen recibir comunicación 

por parte do/o gañador/a, o xurado seleccionaría outro/a gañador/a de entre os 

demais participantes. 

   

7. DEREITOS 

Os usuarios serán responsables dos seus propios comentarios e/ou publicacións, 

exonerando ao Concello de Camariñas de calquera responsabilidade derivada dos 

contidos achegados polos devanditos usuarios. 

 

Os usuarios deberán atender aos termos e condicións establecidos por Facebook, 

Easypromos e Instagram no referente ao rexistro e uso da páxina e as diferentes 

aplicacións, publicacións, contidos, etc., así como todo o relativo a condicións de 

privacidade, proteción de datos e propiedade intelectual. 

 

Non se admitirán imaxes, nin publicacións con contidos sexuais, violentos, 

denigrantes, racistas, discriminatorios, *difamatorios, nin que poidan ferir a 



 

 

sensibilidade dunha persoa media ou ben que inciten a condutas ilegais e/ou inmorais. 

Así mesmo, tampouco se admitirán contidos que infrinxan dereitos de propiedade 

intelectual e/ou industrial, ou que infrinxan calquera outro tipo de dereito de terceiros. 

En calquera caso, o Concello de Camariñas resérvase o dereito de excluír da 

participación a aqueles usuarios cuxas publicacións mostren contidos inapropiados e 

polo en coñecemento de Instagram e Facebook. 

 

Queda igualmente prohibida a inclusión de comentarios e/ou publicacións que inclúan 

datos de carácter persoal ou imaxes de terceiras persoas sen o consentimento 

expreso para a difusión da súa imaxe. 

  

8.- DECLARACIÓN DE VERACIDADE 

  

Os datos facilitados polos participantes, deberán ser veraces. Caso de que estes 

fosen falsos, o premio será anulado polo Concello de Camariñas. 

  

9.- PROPIEDADE INTELECTUALE PROTECIÓN DE DATOS 

Mediante a aceptación da participación no concurso, os gañadores permiten e 

consenten que os seus datos persoais sexan publicados como gañadores en calquera 

das plataformas oficiais do Concello de Camariñas (web municipal, web de turismo, 

redes sociais).    

 

Os datos persoais fornecidos no presente concurso someteranse á política de 

privacidade e protección de datos que corresponda a cada entidade, así como ás que 

corresponden ás redes sociais e aplicacións empregadas neste concurso: Facebook, 

Easypromos, *Instagram 

 

Polo mero feito da súa participación, cada concursante autoriza ao Concello de 

Camariñas a explotación das fotografías (reprodución e comunicación pública) e 

autoriza a esta entidade para canto resulte necesario no desenvolvemento deste 

concurso: publicación en redes sociais, así como a súa exhibición en pantallas, 

exposicións, promocións, a condición de que se indique a autoría das mesmas. Dita 

autorización, sen abono de dereitos, concédese con expresa facultade de cesión a 

terceiros e sen limitación xeográfica, de sistemas ou formatos. Polo que o Concello de 

Camariñas poderá usar estas imaxes para promocionar o municipio en calquera tipo 

de formato. 

 

Así mesmo cada participante garante a autoría e orixinalidade das fotografías 

remitidas, non constituíndo estas nin copia nin modificación total ou parcial de 

ningunha obra ou elemento preexistente, non infrinxindo por tanto os dereitos de 

terceiros. Neste sentido, os participantes asumen plena e exclusiva responsabilidade 



 

 

pola participación que realizan y se comprometen a mantener indemne al Concello de 

Camariñas frente a cualquier reclamación de terceros que traiga causa de la 

vulnerabilidad de las presentes garantías.  

  

10.-  PROCEDEMENTO DE RECLAMACIÓN 

As persoas participantes, polo mero feito de participar no concurso, aceptan as súas 

bases e o criterio do Concello de Camariñas en canto a resolución de calquera 

cuestión derivada destas Bases. 

 

O período de reclamación finaliza transcorridos cinco (5) días desde a data de 

comunicación ao agraciado dos premios. As reclamacións interporanse mediante 

escrito dirixido ao domicilio social do *Concello de Camariñas: Praza da Insuela, 57. 

15123, Camariñas (A Coruña). 

 

Para o coñecemento de calquera litixio que puidese exporse en canto á interpretación 

ou aplicación das presentes bases, tanto o Concello de Camariñas como os 

participantes neste concurso sométense expresamente á xurisdición e competencia 

dos Xulgados e Tribunais de Corcubión (A Coruña). 

 


