
BASES DO I MARATÓN DE FOTOGRAFÍA CIDADE DE OURENSE JÚNIOR

1 / PRESENTACIÓN DO “I MARATÓN DE FOTOGRAFÍA CIDADE DE OURENSE JÚ-
NIOR” 

Fotografía Urbana (ou street photography) é un xénero no que o fotógrafo tenta captar si-
tuacións cotiás en lugares públicos, como rúas, parques, estacións, centros comerciais... 

Fotógrafos na rúa tentando capturar o espírito da cidade como un escenario, e tentando 
capturar o modo no que a súa xente, en tanto que actores, interactúa con el. Xogo de vo-
lumes, cheo e baleiro, mobiliario urbano, tráfico, a atmósfera en torno ao escenario, ritmo, 
os que habitan e os seus costumes. E a fotografía como testemuña. Un reflexo nun esca-
parate, unha sombra, a ollada perdida dalgún peón, algunhas aves, as mans nerviosas 
dunha anciá, sorrisos. Un bico, un café nunha terraza, a paciencia nunha parada de auto-
buses, outra sombra. Se cadra ti. Diferentes escenarios, diferentes actores. O tempo 
transforma a escena, ás veces de forma súbita. 

Dispara primeiro, pregunta despois. 

O grupo LADDO.es, lanza a primira edición do "Maratón de Fotografía Cidade de Ourense 
Júnior". Un concurso aberto a todos os entusiastas da fotografía que queiran probar o seu 
talento botando un pulso na rúa. 

 2 / OBXETIVO DO CONCURSO 

Establécese para esta edición unha soa categoría: fotografía urbana ou street photo-
graphy. 

Poderá concursarse cunha fotografía por proposta temática.

Cada foto debe poder ser avaliada de forma independente. 3 / CONVOCATORIA 

3.1 / DESTINATARIOS 

Esta chamada é de carácter público e está destinada a fotógrafos afeccionados de 10 a 
17 anos.

3.2 / PREMIOS 

Os premios para os/as gañadores/as serán os seguintes: 

Premio Júnior Modalidade A (de 10 a 13 anos): Cámara Lomo cortesía de WASSABÏ.

Premio Júnior Modalidade B (de 14 a 17 anos): Curso de formación cortesía de O CABA-
LO FOSFORITO 

Estes premios concederanse á serie fotográfica.

http://LADDO.es


3.3 / XURADO 

O xurado de cualificación, tras unha primeira selección, valorará as fotos preselecciona-
das. 

O veredicto do xurado terá lugar o domingo 22 de Maio e será inapelable. 

3.4 / CALENDARIO 

Establecese para esta edición o seguinte calendario. 

15 de Abril - apertura preinscrición  
21 Maio - Maratón  
22 Maio - Entrega de Premios 

3.5 / INSCRICIÓN 

Poderán participar todas aquelas persoas que formalicen a súa inscrición, de forma gra-
tuíta, o día do maratón. Será no Centro Municipal Ángel Valente entre as 11:00 e 11:45 
horas. 

Tamén se poderá facer unha preinscrición online cubrindo o formulario disposto na páxina 
web: www.ourensecultura.com 

3.6 / SAÍDA 

Ás 12:00 horas do sábado 21 de Maio daráselle a saída ao Maratón e informarase os/ás 
participantes do primeiro tema deste concurso. 

3.7 / TEMAS E CONTROIS 

Os/as participantes deberán fotografar dous temas que serán facilitados pola organización 
en cadanseu control. Todas as fotografías deberán realizarse dentro dos límites do Con-
cello de Ourense. 

Os/as participantes deberán pasar un control no lugar e hora que indicará a organización. 

3.8 / PRESENTACIÓN DE PROPOSTAS 

Só se admitirán imaxes en arquivo dixital. 

As imaxes serán entregadas directamente no punto de control ubicado no Centro Munici-
pal Ángel Valente antes das 20:00 horas do día 21 de Maio. 



Logo da entrega dos arquivos, as imaxes non poderán ser substituídas ou eliminadas da 
presentación de propostas. 

As propostas deberán enviarse en arquivos JPEG cunha resolución mínima de 2000 píxe-
les no seu lado maior, e cun tamaño mínimo de arquivo de 2Mb, sen engadir pés de foto, 
marcos ou bordos. Serán entregados, na data indicada, nun soporte CD facilitado pola 
organización ao comezo do evento. 

Se algún participante non puidese facer a gravación do CD, a organización disporá dun 
ordenador con lector de tarxetas para realizar a descarga das fotografías no control de 
entrega. Non entanto, pregamos a todos os participantes que preferiblemente entreguen 
as súas fotos no CD para facer o proceso máis sinxelo. 

Os ficheiros deberán ser nomeados co código da proposta e co número de orde da foto-
grafía. Exemplo: MARATONJUNIOR-JA037-01.jpeg, MARATONJUNIOR-JB037-02.jpeg. 
Sendo “JA037” o código de cada concursante. 

CONSIDERACIÓNS 

Nas opcións de procesamento de imaxe propio do desenvolvemento dixital, admítese: 
Axustes de claridade, saturación, niveis, contraste,axustes de temperatura de cor e enfo-
que e limpeza de partículas de sucidade. 

Permítense, moderadamente, re-enmarcado, endereitado da imaxe e corrección de dis-
torsións de lente. (Non están permitidos cambios ou manipulación da imaxe ou parte/s 
desta, o que implica que a fotografía resultante pase a reflectir unha realidade diferente a 
fotografada). 

Admítense virados a branco e negro. 

Aos participantes que alcancen a fase final das deliberacións, o xurado poderalle solicitar 
aclaracións sobre a súa imaxe, segundo corresponda. 

3.9 / CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

O xurado pode avaliar as fotografías presentadas nas seguintes consideracións, aínda 
que non necesariamente por esta orde: 

Orixinalidade da fotografía. 
Calidade técnica: nitidez, contraste, cor ... Calidade artística: definición, tema, cadro. 

3.10 / MÉTODOS DE VOTACIÓN 

Os traballos gañadores serán seleccionados de maneira anónima atendendo ao indicado 
no apartado "criterios de avaliación" destas bases.

O xurado poderá rexeitar calquera das fotografías que non se axeite ao que está indicado 
nestas bases. 



 3.12 / NORMAS DO MARATÓN 

Aqueles participantes que non pasen por algún dos controis establecidos e dentro do ho-
rario estipulado ou incumpran algunha destas bases serán descualificados/as. 

A organización non se fai responsable do deterioro ou extravío que puidesen sufrir as co-
pias ou os arquivos dixitais. 

Durante o transcurso do maratón existirá un Comité de Control, formado por tres persoas 
da organización, que estará facultado para resolver as controversias ou circunstancias 
especiais que puidesen xurdir, así como para interpretar as presentes bases. A súa deci-
sión terá carácter definitivo. 

3.13 / CONSULTAS 

Durante o prazo de inscrición que determina o calendario de convocatoria, porase a dis-
posición dos participantes o seguinte enderezo de correo electrónico, onde poderán en-
viar as consultas que consideren axeitadas: fotomaraton@ourense.es 


