
Premio Andaina Redondela de audiovisual escolar

Bases:

1. O premio está dirixido aos traballos realizados polo alumnado de ensino secundario 
obrigatorio e post obrigatorio de todo o estado español, xa sexan individuais, 
grupais, coordinados por profesorado ou non.

2. O formato de participación será o de video edición, tanto de documentais como de 
curtametraxes, cunha duración non inferior aos 2 minutos e non superior aos 30.

3. A temática deberá ser acorde cos obxectivos e fins da Asociación Andaina 
Redondela de nais e pais de nenas e nenos con necesidades especiais: a 
mellora da calidade de vida das persoas con necesidades especiais e a das súas 
familias, para o que consideramos esencial a súa total integración no ámbito 
escolar , laboral e en tódolos demáis ámbitos da sociedade.

4. Establécese un premio único de 150 euros.
5. O xurado, cuxo fallo será inapelable, poderá declarar o premio deserto, concedelo ex 

aequo, ou establecer mencións de honra, se así o considerase.
6. A obra presentada a concurso terá que ser aloxada nun servidor web, como Youtube 

ou Vimeo.
7. Aceptaranse traballos realizados nos últimos 2 anos.
8. O alumnado participante menor de idade deberá contar co consentimento 

regulamentario das súas nais, pais ou titoras-es legais, a efectos da súa 
participación na obra audiovisual, así como no que atinxe estrictamente ás 
actividades programadas neste certame.

9. A Asociación Andaina Redondela divulgará, xunto con Redondela en curto, as 
obras nos seus espazos web, blogs e redes sociais.

10. Os traballos deberán enviarse ao enderezo andainaredondela@hotmail.com, onde 
terán que indicarse o nome e contacto da persoa responsable, os datos da obra e o 
seu url.

11. A data límite de recepción de orixinais será o 15  de abril de 2015.
12. A entrega de premios terá lugar no Multiusos da Xunqueira, en Redondela, durante a 

gala de clausura do certame Redondela en curto, o 26 de abril.
13. A participación neste certame supón a aceptación de todas e cada unha das bases.


