
	 	 	
	

	

	

	

	

BASES	DO	CONCURSO	“VIÑO-EXPERIENCIA”	
	

-	Condicións	de	participación	-	

 

Artigo 1.º 

(Obxectivo) 

 

Por	mor	da	crise	sanitaria	provocada	pola	COVID-19,	o	Concello	do	Rosal	e	a	Confraría	Cabaqueiros	de	Viños	
do	Rosal	decidiron	reinventar	a	tradicional	Feira	do	Viño	do	Rosal	e	reconverter	a	XXVIII	edición	nun	evento	
virtual	 de	 entidade	 e	 con	 valor	 engadido	 que	 sirva	 para	 fortalecer	 un	 sector	 fundamental	 na	 comarca.	 O	
obxectivo	deste	concurso	é	achegar	os	viños	con	D.O.	Rías	Baixas	subárea	O	Rosal	ao	público	xeral	e	fomentar	
a	 súa	 participación.	 Concello	 e	 Confraría	 convocan	 un	 concurso	 creativo	 que	 debe	 ter	 como	protagonista	
central	 os	 viños	D.O.	 Rías	 Baixas	 subárea	O	 Rosal,	 especialmente	 os	 das	 adegas	 pertencentes	 á	 Confraría	
Cabaqueiros:	 Aforado,	 Aldea	 de	 Abaixo,	 Altos	 de	 Torona,	 Lagar	 de	 Cervera,	 Pedregales,	 Quinta	 Couselo,	
Santiago	Ruiz,	Terras	Gauda	e	Valmiñor.	

	

Artigo 2.º 

(Participantes) 

	

Poderán	participar	neste	concurso	todas	as	persoas	que	cumpran	con	todos	os	requisitos	establecidos	nas	
presentes	bases	e	condicións.		

	

Artigo 3.º 

(Categorías) 

Establécese	 unha	 única	 categoría	 de	 participación	 á	 que	 concorrerán	 todas	 as	 persoas	 interesadas	 e	 que	
culminará	con	tres	premios,	un	primeiro	premio	e	dous	segundos	premios 

 



	 	 	
	

	

 

Artigo 4.º 

(Metodoloxía) 

	

Cada	persoa	deberá	participar	cunha	imaxe	única	e	orixinal	relacionada	coa	experiencia	de	degustar	os	viños	
D.O.	Rías	Baixas	subárea	O	Rosal	e	co	que	non	se	concorrera	a	ningún	outro	certame.		

Estas	 fotografías	 poden	 ser	 realizadas	 en	 calquera	 espazo	 (casa,	 xardín,	 restaurante,	 cafetería...)	 e	 poden	
incluír	calquera	elemento	que	a	persoa	participante	considere	oportuno.	Na	imaxe	poderán	aparecer	persoas,	
que	deben	dar	o	seu	consentimento	para	empregar	a	imaxe	nas	redes	sociais	e	web	da	Feira	do	Viño	do	Rosal,	
así	como	en	calquera	outro	medio	considerado	oportuno	pola	organización.	

As	persoas	participantes	deberán	enviar	a	 fotografía	coa	que	participar	no	concurso,	que	se	 resolverá	por	
votación	popular.	A	 imaxe	poderá	enviarse	empregando	dous	medios	distintos:	a	 través	da	plataforma	do	
concurso	creada	e	dispoñible	na	páxina	de	Facebook	da	Feira	do	Viño	(@feiradovino)	ou	a	través	do	correo	
electrónico	info@feiradoviño.gal	co	Asunto:	Concurso	‘Viño-Experiencia’.	

Tanto	 a	 través	 da	 plataforma	 como	 por	 correo	 electrónico	 as	 persoas	 participantes	 deberán	 facilitar	 os	
seguinte	información:	

- Nome	e	apelidos	da	persoa	participante.	
- Poboación.	
- Correo	electrónico	de	contacto.	
- Teléfono	de	contacto.	
- Título	de	la	foto.	
- Fotografía.	

Poden	engadirse	ademais	calquera	observación	ou	texto	que	a	persoa	participante	considere	necesaria.	

Esta	foto	pasará	a	formar	parte	dun	mosaico	de	votación	en	Facebook		no	que	aparecerán	todas	as	imaxes	
participantes	por	estrito	orde	de	envío.	A	imaxe	gañadora	virá	determinada	polo	número	de	votos	recibidos	a	
través	desta	plataforma	e	das	redes	sociais.	

 

 

Artigo 5.º 

(Presentación) 

	

As	persoas	interesadas	poderán	presentar	as	fotografías	realizadas	desde	o	9	de	xullo	de	2020	ás	10.00	horas	
ata	 o	 19	 de	 xullo	 de	 2020	 ás	 19:00	 horas.	 A	 presentación	 dos	 proxectos	 deberá	 realizarse	 a	 través	 da	
plataforma	ou	do	correo	electrónico	info@feiradoviño.gal.	



	 	 	
	

	

A	fotografía	deberá	estar	en	formato	.jpg	con	boa	resolución	(tamaño	recomendado	2014x1024	píxeles).	O	
peso	máximo	de	cada	arquivo	non	debe	de	superar	1Mb.	

Non	é	necesaria	inscrición	previa	para	a	participación	no	concurso.	

A	organización	do	concurso	‘Viño-experiencia’	será	a	encargada	de	revisar	todos	os	proxectos	presentados	a	
concurso,	comprobar	que	compren	coa	temática	e	todos	os	requisitos	establecidos	e	que	non	inclúen	ningún	
tipo	de	contido	inapropiado.	

 

Artigo 6.º 

(Criterios	de	selección) 

	

Entre	os	aspectos	que	se	valorarán	nos	proxectos	presentados	destacan:		

- A	interrelación	funcional	e	visual	dos	distintos	elementos	dispostos	imaxe	que	recolle	a	experiencia	
vivida	na	degustación	dos	viños.	

- A	valoración	da	formulación	conceptual	e	creativa	da	fotografía.	
- A	calidade,	claridade	e	orixinalidade	da	proposta.	
- A	versatilidade	da	disposición	de	elementos.	
- Os	condicionantes	de	lugar.	

 

Artigo 7.º 

(Avaliación	dos	traballos) 

	

A	avaliación	dos	traballos	realizarase	a	través	de	votación	popular.	Por	este	motivo,	e	salvo	descalificación	por	
incumprimento	das	bases,	as	persoas	gañadoras	serán	aquelas	tres	que	consigan	máis	votos	por	estricto	orde	
de	número.	O	período	de	votación	comezará	o	9	de	xullo	de	2020	ás	10.00	horas	e	rematará	o	19	de	xullo	de	
2020	ás	19.00	horas.	

A	organización	do	concurso	resérvase	o	dereito	a	declarar	o	certame	deserto	por	baixa	participación	ou	se	se	
detectan	irregularidades.		

	

Artigo 8.º 

(Premios) 

	

As	persoas	gañadoras	obterán	os	seguintes	premios:	



	 	 	
	

	

- Primeiro	premio:		
o un	pack	de	9	botellas	de	selección,	un	de	cada	unha	das	nove	adegas	participantes	na	Feira	

do	Viño	2020	e	pertencentes	á	Confraría	Cabaqueiros	dos	Viños	do	Rosal:	Aforado,	Aldea	de	
Abaixo,	Altos	de	Torona,	Lagar	de	Cervera,	Pedregales,	Quinta	Couselo,	Santiago	Ruiz,	Terras	
Gauda	e	Val	Miñor.	

o Unha	experiencia	de	enoturismo	a	elixir	entre	as	adegas	asociadas	á	confraría	que	dispoñan	
deste	servizo.	

- Dous	segundos	premios:	un	pack	de	9	botellas	de	selección	para	cada	unha	das	persoas	premiadas.	
Ese	pack	contará	cunha	botella	de	cada	unha	das	nove	adegas	participantes	na	Feira	do	Viño	2020	e	
pertencentes	á	Confraría	Cabaqueiros	dos	Viños	do	Rosal:	Aforado,	Aldea	de	Abaixo,	Altos	de	Torona,	
Lagar	de	Cervera,	Pedregales,	Quinta	Couselo,	Santiago	Ruiz,	Terras	Gauda	e	Valmiñor.	

	

	

Artigo 9.º 

(Resolución	e	publicación) 

	

A	resolución	e	publicación	do	proxecto	gañador	farase	na	páxina	de	Facebook	da	Feira	do	Viño	ro	Rosal,	así	
como	noutras	webs	ou	redes	sociais	de	interese	o	domingo	19	de	xullo	ás	20.00	horas.	

Ademais	de	facer	pública	a	resolución	a	través	de	diversos	medios,	a	organización	contactará	telefónicamente	
coa	persoa	de	contacto	das	imaxes	gañadoras.	

	

 

Artigo 10.º 

(Dereitos	de	autor) 

	

As	 persoas	 participantes	 prestan	 conformidade	 para	 o	 uso	 e	 difusión	 das	 imaxes	 coas	 que	 concorran	 ao	
certame	‘Viño-experiencias’	por	parte	da	organización	a	través	de	calquera	medio	ao	seu	alcance	para	a	súa	
reprodución,	distribución	e	comunicación	pública.	Ademais,	as	persoas	participantes	autorizan	expresamente	
ao	Concello	do	Rosal	ou	á	Confraría	Cabaqueiros	dos	Viños	do	Rosal	ao	uso	e	exhibición	de	forma	gratuíta	das	
imaxes	con	fins	promocionais	e/ou	institucionais,	sen	límite	de	tempo	nin	de	lugar.	

 

 

Artigo 11.º 

(Xeneralidades) 



	 	 	
	

	

	

O	 só	 feito	 de	 participar	 no	 concurso	 implica	 o	 coñecemento,	 recoñecemento	 e	 aceptación	 das	 bases	 do	
certame	 por	 parte	 da	 persoa	 participante,	 así	 como	 por	 parte	 de	 todas	 as	 posibles	 persoas	 que	 poidan	
aparecer	nas	fotografías	presentadas	a	concurso.	Cando	circunstancias	non	previstas	o	xustifiquen,	o	Concello	
do	Rosal	e	a	Confraría	Cabaqueiros	dos	Viños	do	Rosal	poderán	cancelar,	suspender	e/ou	modificar	o	presente	
concurso.	

Para	participar	neste	concurso	é	indispensable	a	aceptación	de	todas	as	bases.	

	

	

Artigo 12.º 

(Máis	información) 

	

Para	calquera	dúbida	ou	aclaración,	as	persoas	 interesadas	poderán	solicitar	máis	 información	a	 través	do	
seguinte	enderezo	electrónico:	info@feiradoviño.gal	

	


