
                                                                                                  
 

 

Bases do concurso 

• Para participar no concurso requírese ser maior de idade, estranxeiro/a e posuír residencia 
legal e/ou traballo en Vigo. O concursante deberá acreditalo documentalmente. No caso de 
que o achegado non fose suficiente para xustificar ditas condicións, a organización colaborará 
co concursante na súa obtención. 

• Os participantes enviarán a ruta e a documentación relacionada coa organización do concurso 
a través do correo electrónico comunicacion@vigolike.org . 

• A organización subirá a proposta ao espazo online http://vigolike.turismodevigo.org/ así como 
unha pequena descrición do participante, para o que este/a achegará un breve perfil e unha 
fotografía persoal.  

• As rutas deberán contar con apoios (fotografías, poesías, vídeos, curiosidades, direccións de 
interese...) que axuden ao coñecemento e promoción da cidade.  

Todos os recursos e apoios achegados pasan a ser propiedade de uso do Concello de Vigo con 
carácter gratuíto, sen dereito a remuneración de ningunha especie a favor do autor. Os 
participantes garanten e responsabilízanse ante o Concello de Vigo do cumprimento das 
disposicións en materia de propiedade intelectual e de dereitos de imaxe sobre as fotografías e 
recursos presentados, declarando que a súa difusión e/ou reprodución no marco do concurso e 
destas Bases non lesionan nin prexudican a terceiros e asumen persoalmente calquera 
responsabilidade que das mesmas puidese derivarse. 

• O xurado do Concurso estará composto por persoas vinculadas co sector turístico de Vigo e 
presidido polo Concelleiro de Turismo ou persoa en quen delegue. A decisión do xurado será 
inapelable. 

• No caso de que o Xurado estimase que ningunha das rutas ten méritos suficientes, poderá 
declarar deserto o concurso. 

• Os criterios para definir ao gañador basearanse en:  

Mellor posta en valor da cidade. 

Características da ruta. 

Maior cantidade de apoios achegados á ruta. 

Maior implicación do embaixador na campaña coa difusión a través das súas redes 
sociais propias. 

Maior interacción dos usuarios coa súa proposta de ruta. 

• Concederanse 3 premios consistentes nun vale de 1.000 euros para cada un dos gañadores, 
para unha estancia na cidade de Vigo nos meses de xullo ou agosto de 2013.  

• Os nomes dos gañadores daranse a coñecer na entrega de premios que terá lugar no mes de 
xuño de 2013.  

• A campaña terá unha vertente de promoción nos medios de comunicación e redes sociais polo 
que se poderá difundir a través destas canles toda a información que os participantes acheguen 
para a campaña. Ademais poderanse realizar reportaxes, informacións e eventos das entregas 
de premios, coa asistencia de medios de comunicación e a posterior difusión da imaxe e/ou voz 
dos concursantes e/ou asistentes aos devanditos eventos, así como das rutas achegadas.  

• De conformidade coa Lei Orgánica 15/1.999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de 
Carácter Persoal, os datos persoais facilitados para a inscrición neste concurso quedarán 
rexistrados nun ficheiro cuxo responsable é a empresa adxudicataria do contrato de xestión do 
programa para o Concello de Vigo. 

• A participación no Concurso implica o coñecemento do contido e a plena aceptación destas 
bases.  

• Para calquera consulta pódese contactar por correo electrónico comunicacion@vigolike.org ou 
no teléfono 986 44 15 70.  
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