
Os traballos presentaranse nos rexistros da Universidade 
de Vigo. O prazo de presentación remata o 22 de xuño de 
2018. Podes consultar as bases e as persoas premiadas en: 

extension.uvigo.gal/cultura/concursos 
Os traballos non premiados poderán ser retirados ata 
o 23 de novembro de 2018 na Vicerreitoría de Extensión 
Universitaria e Relacións Internacionais. Aqueles que 
non fosen recollidos neste prazo quedarán á disposición 
da Universidade de Vigo e non haberá posibilidade de 
reclamación.

A participación na presente convocatoria supón 
a aceptación das bases, que poderán ser 
interpretadas polo xurado e a Vicerreitoría de 
Extensión Universitaria e Relacións Internacionais 
naqueles aspectos non previstos nas mesmas.



A Vicerreitoría de Extensión Universitaria e Relacións Internacionais convoca o XVI 
Premio de Creación Audiovisual Universidade de Vigo de acordo coas seguintes bases:

 � Poderá participar calquera membro da comunidade universitaria da 
Universidade de Vigo (PDI, estudantes e PAS).

 � Poderase presentar calquera traballo amateur e orixinal non galardoado en ningún outro 
concurso. O xurado poderá retirar e declarar nulo calquera dos premios adxudicados, se 
a posteriori recabase información que demostrase que o traballo en cuestión xa fora 
premiado en calquera outro concurso ou festival, autonómico, nacional ou internacional.

 � O tema será libre e haberá catro modalidades: curta narrativa, documental, 
vídeo experimental e animación. O material audiovisual contido na obra debe 
ser de produción propia ou, no seu defecto, compre citar as fontes das imaxes 
alleas que se inclúan así como o estado dos dereitos de utilización delas.

 � Todos os traballos presentados en calquera das modalidades, estará editado 
cos seus correspondentes títulos de crédito, nos que obrigatoriamente 
aparecerán citadas as fontes e os autores das imaxes e dos sons ou 
bandas sonoras. Ademais, especificarase o ano de produción da obra.

 � Os traballos deberán presentarse nun pendrive perfectamente 
identificado; ditos traballos estarán almacenados en formato de arquivo 
(.mov; .avi; .mpg-4; etc...) e usando o códec h264 para a súa compresión. 
A duración non excederá de 15 minutos. A duración dos traballos da 
modalidade documental deberá ser como mínimo de 10 minutos.

 � Cada participante ou grupo de traballo poderán presentar un máximo de 
dúas obras por cada unha das modalidades.

 � Os traballos levarán ben visible: un título, a duración e a modalidade na 
que participan, e irán acompañados dun sobre pechado no que figure no 
exterior: o mesmo título, modalidade e duración da obra (datos que tamén 
deben aparecer no traballo nun lugar ben visible). No interior do sobre debe 
figurar: o formulario (Anexo I), cuberto, asinado e rexistrado nos Rexistros 
da Universidade de Vigo ou en calquera dos lugares establecidos no artigo 
16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo das 
administracións públicas; copia do NIF/NIE da/s persoa/s autora/s da obra.

 � Establécense os seguintes premios:
 � 600 euros para o 1° mellor traballo de cada modalidade.
 � 300 euros para o 2° mellor traballo de cada modalidade.

 � A estas cantidades aplicaráselle a retención fiscal legalmente establecida.
 � O Xurado será designado pola Vicerreitoría de Extensión Universitaria e 

Relacións Internacionais e estará composto por membros da comunidade 
universitaria e profesionais de prestixio na materia do concurso.

 � O fallo publicitarase adecuadamente e a entrega de premios terá lugar 
no presente ano 2018.

 � A decisión do xurado será inapelable. Os premios poden quedar desertos 
se o xurado así o determina.

 � A totalidade dos traballos presentados ou ben unha selección deles poderán ser 
utilizados para facer unha ou varias exhibicións no ámbito da Universidade de Vigo.

 � As persoas premiadas neste concurso, ceden á organización os dereitos 
de explotación dos vídeos presentados, incluídos nestes os dereitos de 
uso, difusión, distribución e exhibición. Non obstante, os autores poderán 
facer uso delas mencionando o premio obtido.

A Vicerreitoría de Extensión Universitaria e Relacións Internacionais convoca o  
XV Certame de Fotografía Universidade de Vigo. As bases deste certame son as seguintes:

 � Poderá presentarse calquera membro da comunidade universitaria da 
Universidade de Vigo (PDI, estudantes e PAS) que non fose premiado en 
edicións anteriores deste mesmo certame.

 � O tema será libre e haberá dúas modalidades: serie e fotografía única. No caso 
de presentarse unha mesma obra nas dúas modalidades deberá presentarse 
unha copia en cada unha. As series serán de tres, catro ou cinco fotografías.

 � Poderán presentarse traballos en branco e negro ou a cor. O tamaño será libre 
non podendo ser inferior a 20 centímetros en calquera das súas dimensións e 
deberán estar montadas sobre cartón-pluma ou calquera outro soporte que 
manteña a súa rixidez.

 � A fotografía levará escrita no seu reverso un título identificativo, e irá 
acompañada dun sobre pechado no que figure no exterior: o mesmo título 
que aparecerá no reverso da fotografía e a modalidade. No interior do sobre  
debe figurar: o formulario (Anexo I), cuberto, asinado e rexistrado nos 
Rexistros da Universidade de Vigo ou en calquera dos lugares establecidos 
no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo 
das administracións públicas; copia do NIF/NIE da persoa autora da obra.

 � As persoas premiadas, comprométense a enviar á Vicerreitoría o negativo ou 
arquivo dixital en máxima resolución das obras premiadas, nos prazos e do 
modo que a Universidade decida.

 � Un xurado designado pola Vicerreitoría de Extensión Universitaria e Relacións 
Internacionais composto por fotógrafos e membros da comunidade universitaria 
concederá os seguintes premios que se entregarán no presente ano 2018:

 � Serie: un 1° premio de 600 euros e un 2° premio de 300 euros.
 � Fotografía única: un 1° premio de 400 euros e un 2° premio de 200 euros.

 � A estes premios faráselle a retención fiscal oportuna. Os premios da serie e 
da fotografía única non poderán recaer na mesma persoa.

 � A decisión do xurado será inapelable. O xurado resérvase o dereito de declarar 
desertos algún ou a totalidade dos premios.

 � As persoas participantes neste concurso que resulten premiadas, permitirán 
á organización a difusión, distribución e exhibición  das obras premiadas, que 
poderían ser editadas en calquera das súas publicacións así como expoñelas 
en algunha mostra en calquera dos tres campus, facendo sempre mención 
ao nome do seu autor/a. 

A Vicerreitoría de Extensión Universitaria e Relacións Internacionais convoca o XVI 
Premio de Pintura Universidade de Vigo de acordo coas seguintes bases:

 � Poderá participar calquera membro da comunidade universitaria da 
Universidade de Vigo que non fose premiado en edicións anteriores desta 
modalidade da convocatoria.

 � A técnica utilizada será libre e o tamaño das obras non excederá de 200 cm. 
na maior das súas dimensións. A técnica utilizada debe garantir a estabilidade 
da obra, evitando no posible a utilización de materiais que se podan degradar 
co paso  do tempo.

 �  Cada participante poderá presentar unha única obra orixinal que non fose 
galardoada en ningún outro concurso.

 � O traballo levará escrito no seu reverso un título identificativo e irá 
acompañado dun sobre pechado que conteña no exterior: o mesmo título 
que aparecera no reverso da obra e a modalidade. No interior do sobre debe 
figurar: o formulario (Anexo I), cuberto, asinado e rexistrado nos Rexistros 
da Universidade de Vigo ou en calquera dos lugares establecidos no artigo 
16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo das 
administracións públicas; copia do NIF/NIE da persoa autora da obra..

 � Establécese un premio de 1.500 euros para a obra que resulte mellor valorada. 
A esta cantidade aplicaráselle a retención fiscal legalmente establecida.

 � O xurado será designado pola Vicerreitoría de Extensión Universitaria e 
Relacións Internacionais e estará composto por membros da comunidade 
universitaria e profesionais de recoñecido prestixio no ámbito das artes.

 � O fallo do xurado publicitarase adecuadamente e a entrega de premios terá 
lugar no presente ano 2018.

 � A decisión do xurado será inapelable. O premio pode quedar deserto se o 
xurado así o establece.

 � Se, a xuizo do xurado, a cantidade e calidade das obras presentadas ao premio 
así o permitiran, faríase  unha ou varias exposicións no ámbito da Universidade 
de Vigo co seu correspondente catálogo. As persoas participantes estarán 
obrigadas a ceder as obras seleccionadas para estas exposicións o tempo 
necesario para desenvolvelas.

 � A obra premiada serán propiedade da Universidade de Vigo e formará parte 
da sua colección artística.

XVI PREMIO DE CREACIÓN AUDIOVISUAL
UNIVERSIDADE DE VIGO 2018

XV CERTAME DE FOTOGRAFÍA
UNIVERSIDADE DE VIGO 2018

XVI PREMIO DE PINTURA
UNIVERSIDADE DE VIGO 2018

XVI PREMIO DE MAQUETAS DE MÚSICA
UNIVERSIDADE DE VIGO 2018

Os traballos non premiados poderán ser retirados ata o 23 de 
novembro de 2018 na Vicerreitoría de Extensión Universitaria e 
Relacións Internacionais. Aqueles que non fosen recollidos neste 
prazo quedarán á disposición da Universidade de Vigo e non haberá  
posibilidade de reclamación.

Descarga o formulario (Anexo I) en:
extension.uvigo.gal/cultura/concursos

A participación na presente convocatoria supón 
a aceptación das bases, que poderán ser 
interpretadas polo xurado e a Vicerreitoría de 
Extensión Universitaria e Relacións Internacionais 
naqueles aspectos non previstos nas mesmas.

Podes consultar as bases e as persoas premiadas en:
extension.uvigo.gal/cultura/concursos

A Vicerreitoría de Extensión Universitaria e Relacións Internacionais convoca o XVI 
Premio de Maquetas de Música Universidade de Vigo de acordo coas seguintes bases:

 � Poderán presentarse aqueles solistas que sexan membros da 
comunidade universitaria da Universidade de Vigo ou aqueles grupos 
que teñan entre os seus compoñentes alomenos dous (2) membros da 
devandita comunidade ou tres (3) no caso de grupos de cinco (5) ou 
máis compoñentes. Non poderán tomar parte neste concurso os que 
teñan editado algún traballo discográfico, agás que sexa autoeditado e 
non conten con respaldo discográfico na actualidade.

 � As maquetas deberanse entregar en soporte CD con calidade aceptable 
e contarán cun mínimo de tres temas orixinais.

 � Os temas incluídos na maqueta non poden ter sido premiados en ningún 
outro concurso.

 � A maqueta levará un título identificativo e irá acompañada dun sobre 
pechado que conteña no exterior: o mesmo título, modalidade e duración 
da obra. No interior do sobre debe figurar: o formulario (Anexo I), 
cuberto, asinado e rexistrado nos Rexistros da Universidade de Vigo ou 
en calquera dos lugares establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de 
outubro, do procedemento administrativo das administracións públicas; 
copia dos NIFs/NIEs de cada un dos membros do grupo.

 � Haberá un 1° premio dotado con 800 euros e un 2° premio dotado con 
400 euros. A estas cantidades aplicaráselle a retención legalmente 
establecida.

 �  O xurado será designado pola Vicerreitoría de Extensión Universitaria 
e Relacións Internacionais e estará composto por membros da 
comunidade universitaria e persoas vinculadas á materia do concurso.

 � A decisión do xurado será inapelable. Os premios podes quedar desertos 
se o xurado así o establece.

 � O fallo do xurado publicitarase adecuadamente e a entrega de premios 
terá lugar no presente ano 2018, podendo quedar deserto.

 � A Universidade de Vigo resérvase a posibilidade de editar un CD ou DVD 
con temas dos gañadores en cada modalidade ou promover actuacións 
destes nos tres campus.


