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BASES I CONCURSO DE DESEÑO DE 

CAMISETAS 

FESTAS DAS SOPAS DO BURRO CANSO, GALO PICA NO 

CHAN E BECERRO DO XURÉS AO ESPETO 

 

Con motivo da celebración das Festas das Sopas do Burro canso,  Galo Pica no 

Chan e Becerro do Xurés ao espeto o Concello de Muiños convoca un concurso 

de deseño de camisetas, coas seguintes bases: 

1- Obxecto: 

 

O presente concurso ten como finalidade seleccionar un diseño para 

a camiseta das festas máis arraigadas no Concello de Muiños, que se 

celebran anualmente o primeiro fin de semana de Agosto. 

O debuxo seleccionado será  diseño permanente, que lucirán as camisetas 

da festa. 

 

2- Participantes:  

 

Poderán tomar parte no concurso tódolos creadores e creadoras 

españois ou extranxeiros que así o desexen, con un só traballo por 

participante, está dirixido a todas as idades. 

 

3- Deseño: 

 

Cada participante pode presentar só un deseño, sempre e cando se 

trate de obras orixinais e inéditas. 

O deseño levará OBRIGATORIAMENTE o escudo do Concello de 

Muiños 

 ( sendo este facilitado polo Concello) o nome da festa SOPAS DO 

BURRO CANSO,GALO PICA NO CHAN E BECERRO DO XURÉS AO 

ESPETO. 

O tamaño real da impresión na camiseta ganadora será de 35x25 

cm, a impresión será a un só color, xa que o deseño será impreso 

posteriormente en camisetas de varias cores. 

O deseño será para a parte dianteira e traseira da camiseta 
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4- Forma de presentación: 

 

Por cada obra que se presente entregaránse dous sobres cerrados, 

nos que aparecerá na parte exterior dos mismo o título da obra e o 

pseudónimo do concursante. 

Dentro do primeiro sobre introduciranse os datos do/da 

concursante, nome, teléfono de contacto e fichas de protección de datos. 

No segundo sobre é para introducir o CD coa imaxe da obra 

presentada en formato PDF. 

As obras serán presentadas no rexistro do Concello de Muiños ( Praza 

de San Rosendo, 1 32880 Mugueimes-Muiños (Ourense)) ou ben en calquera das 

formas establecidas no artigo 16.4 da lei 39/2015 de procedemento 

administrativo común das administracións públicas. 

 

5- Plazo de presentación: 

 

- Dende o 3 de Decembro de 2019 ao 31 de Xaneiro de 2020 

- A publicación gañadora darase a coñecer o 2 de Marzo 

 

6- Publicación:  

 

Os diseños estarán expostos na páxina web do Concello e nas redes 

sociais (Facebook e Instagram) antes da valoración final, a partir do 10 de 

Febreiro, o deseño con máis “me gusta” nas redes sociais partirá con 1 

punto ante a valoración do xurado. 

 

7- Xurado 

 

O xurado cualificador será o encargado de seleccionar o deseño 

gañador para a impresión das camisetas, estará conformado polos seguintes 

integrantes. 

 

- Un membro da comisión organizadora da festa 

- Un representante do Concello 

- Responsable RRSS do Concello de Muiños 
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As decisións do xurado serán inapelables e faranse públicas a través dos 

medios de comunicación. 

Os/as participantes recibirán por escrito as decisión do xurado 

 

8- Premio: 

 

Establécese un único premio para o traballo do gañador ou gañadora 

con unha dotación económica de 500€ máis unha noite de aloxamento 

para 2 persoas na Casa de Turismo Rural “Rectoral de San Pedro” ( 

Muiños) 

 

9- Obrigas dos participantes: 

 

A presentación do concurso implica a autorización do autor ou 

autora da divulgación do seu traballo por calquera medio de comunicación. 

 

Mediante o otorgamento de este premio o Concello de Muiños 

adquire en exclusiva tódolos dereitos de propiedade intelectual, inherentes 

a obra finalista e poderán libremente proceder a reproducción, distribución, 

comunicación pública e transformación ,tendo dereito a expresar a obra 

por calquera medio ou soporte tangible ou intangible, comprendendo, 

todas e cada unha das modalidades de explotación, incluindose os dereitos 

de reproducción en calquera soporte ou formato, así como os dereitos de 

distribución e comunicación pública da obra, para a súa explotación 

comercial en todo o mundo. Queda incluida a emisión e transmisión on 

line das obras e a súa posta a disposición a través das redes dixitais 

interactivas. 

 

10- Outras disposicións: 

 

Calquer feito non previsto nestas bases ou duda sobre a 

interpretación das mesmas, será resolto a criterio dos organizadores. 

 A participación na presente convocatoria implica aceptar todas e cada 

unha das disposicións contidas nas presentes bases e a conformidade coas 

decisión do xurado que serán inapelables. 

A organización reservase o dereito de admisión para aqueles traballos que 

por o seu contido podan resultar controvertidos. 
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11- Atención aos participantes: 

Para calquera dúbida ou aclaración podénse dirixir ao número de teléfono:  

988456403/639030034 ou a través do correo elétrónico 

concello.muinos@eidolocal.es ou na páxina web 

www.concellodemuinos.com 

 

12- Protección de datos: 

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección 

de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos 

persoais é CONCELLO DE MUIÑOS; con dirección en PLAZA SAN 

ROSENDO 1 - 32880 MUIÑOS (OURENSE) e correo electrónico 

concello.muinos@eidolocal.es.  

O Delegado de Protección de Datos de CONCELLO DE MUIÑOS é 

Servicios de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. co que 

poderá contactar en concello.muinos@eidolocal.es.  

Os datos serán utilizados para prestar o servizo solicitado e a xestión 

administrativa derivada da prestación do servizo. Os seus datos non se cederán 

a terceiros, salvo por obriga legal.  

Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, 

solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar 

o consentimento e solicitar a portabilidade dos mesmos en calquera momento. 

Para iso, CONCELLO DE MUIÑOS dispón de formularios específicos para 

facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude 

ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu 

DNI para acreditar a súa identidade.  

 

Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de 

Datos solicitándoa en: concello.muinos@eidolocal.es.  

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

 INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS – ACTIVIDADES DE OCIO, CULTURA 

E DEPORTES  

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle 

de que o Responsable de Tratamento dos seus datos persoais é CONCELLO DE MUIÑOS, con 

dirección PLAZA SAN ROSENDO 1, 32880 - MUIÑOS (OURENSE); 

concello.muinos@eidolocal.es. 

 1.- Dpo: O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE MUIÑOS é Servizos de 

Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. có que poderá contactar en 

concello.muinos@eidolocal.es. 

 2.- Finalidade do tratamento: Os datos serán utilizados para facerlle partícipe da actividade 

promocionada descrita na presente solicitude, así como a xestión administrativa derivada da 

mesma. O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá supoñer a 

imposibilidade de prestarlle o servizo solicitado o CONCELLO DE MUIÑOS.  

Uso de fotografías: Co fin de promocionar as actividades organizadas polo Concello, gustaríanos 

que nos autorizase para utilizar as súas fotografías no noso Facebook e na páxina web 

WWW.CONCELLOMUINOS.COM. Por favor, marque a casa que se axuste aos permisos que 

quere darnos:  

- Si, dou o meu consentimento para que se publiquen as miñas fotografías a través das 

redes sociais ou na páxina web.  

- Non dou o meu consentimento para que se publiquen as miñas fotografías a través das 

redes sociais ou na páxina web. 

 Prazo de conservación: os datos facilitados conservaranse mentres non se solicite a supresión dos 

mesmos e durante o tempo necesario para dar cumprimento ás obrigacións administrativas.  

3.- Lexitimación: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo consentimento que nos 

outorga coa firma da presente circular. 

 4.-Destinatarios de cesións: CONCELLO DE MUIÑOS cederá os seus datos de carácter persoal á 

empresa contratada para desenvolver a actividade, coa intención única de prestar o servizo para o 

que se lle contratou.  

5.- Dereitos: Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a 

limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera 

momento e solicitar a portabilidade dos mesmos.  

CONCELLO DE MUIÑOS dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus 

dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, nas nosas 

instalacións ou por correo electrónico en concello.muinos@eidolocal.es, sempre acompañados 

dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade. 
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 INFORMACIÓN AVANZADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS – PARA MENORES DE 

IDADE 

 Vostede, D./Dª. ________________________________________________________________ con 

DNI _______________, declara ser titor/a de 

___________________________________________________________ e por tanto, procedemos a 

informarlle do tratamento que faremos dos Datos de Carácter Persoal.  

O Responsable de Tratamento dos datos persoas é CONCELLO DE MUIÑOS, con dirección en 

PLAZA SAN ROSENDO 1 - 32880 MUIÑOS (OURENSE) e correo electrónico 

concello.muinos@eidolocal.es.  

1.- DPO: O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE MUIÑOS é Servicios de 

Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. co que poderá contactar en 

concello.muinos@eidolocal.es. 

 2.- FINALIDADE DO TRATAMIENTO: Os datos serán empregados para prestar o servizo 

solicitado, así como a xestión administrativa derivada do mesmo.  

Uso de fotografías: Co fin de promocionar as actividades organizadas polo Concello, gustaríanos 

que nos autorizase para utilizar as fotografías do menor no noso Facebook e na páxina web 

WWW.CONCELLOMUINOS.COM. Por favor, marque a casa que se axuste aos permisos que 

quere darnos:  

- Si, dou o meu consentimento para que se publiquen as fotografías do menor a través 

das redes sociais ou na páxina web. 

-  Non dou o meu consentimento para que se publiquen as fotografías do menor a través das redes 

sociais ou na páxina web. O feito de que non nos facilite parte da información solicitada poderá 

supoñer la imposibilidade de prestarlle o servizo solicitado o CONCELLO DE MUIÑOS. 

 PRAZO DE CONSERVACIÓN: os datos facilitados conservaranse mentres se manteña a nosa 

relación comercial e mentres non se solicite a supresión dos mesmos.  

1. LEXITIMACIÓN: Este tratamento de datos persoais está lexitimado polo 

consentimento que nos outorga coa firma da presente circular e os conservaremos mentres non 

solicite a supresión dos mesmos. 

 2. DESTINATARIOS DE CESIÓNS: CONCELLO DE MUIÑOS non cederá os seus datos 

de carácter persoal a terceiras empresas, salvo por obriga legal.  

3. DEREITOS: Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, 

solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento 

en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos. CONCELLO DE MUIÑOS dispón de 

formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia 

solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para 

acreditar a súa identidade na dirección concello.muinos@eidolocal.es, ou ben en PLAZA SAN 

ROSENDO 1 - 32880 MUIÑOS (OURENSE).  

 

 

 

NOME E APELIDOS DO TUTOR LEGAL: _______________________________________  

DNI: _____________________________________________________________________  

NOME E APELIDOS DO MENOR: __________________________________________  

DNI: ___________________________________________________________________  

SINATURA: 
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DATOS DO PARTICIPANTE 

 

 

Nome: Apelidos: 

DNI: 

Tlf de Contacto  

Correo eléctrónico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos do/a Pai/Nai ou titor/a no caso de ser menor de idade AUTORIZANDO  a 

participación  

 

Nome e Apelidos:……………………………………………………………………… 

 

D.N.I:………………………….. 

 

 Teléfono móvil:……………………………….. 

 

Correo electrónico:…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 


