BASES AO MESMO SON 2012
Ao mesmo son é un concurso musical organizado pola Concellería de Xuventude do
Concello de Vigo incluído dentro do programa Súbete ó Castro, co obxectivo de
promover a participación xuvenil a través da música e en pro da igualdade.

Participantes
1. Poderán participar todas aquelas persoas de idades comprendidas entre os 13
e os 35 anos que entreguen a ficha dentro do período de inscrición (do 1 ao 31
de Outubro) .@s menores terán que entregar unha autorización cuberta polo
pai/nai o titor/a (modelo anexo)
2. @s participantes poderán ser grupos ou solistas, que na actualidade non teñan
un contrato discográfico. Só poderán facelo aqueles que tivesen autofinanciado
unha gravación dun disco, sempre e cando este non fose distribuído
comercialmente.
Temas
3. No momento de facer a entrega do tema, unha persoa do grupo deberá cubrir
a ficha de inscrición e asinala, facéndose responsable da aceptación das bases
en nome do grupo.
4. Os temas serán inéditos e farán referencia a temática escollida, a igualdade
como punto clave nunha boa convivencia e na resolución de conflitos de
parella ou interpersoais. Cada concursante deberá interpretar un tema.
5. Os temas entregaranse en formato “mp3” e almacenados nunha memoria
“USB”.

Fases do concurso
-

Fase 1: Fase de inscrición e entrega dos temas. Nesta fase a organización
reservase o dereito de rexeitar os temas que non cumpran coa temática
escollida, así como os temas que poidan incorrer nalgunha falta de respecto,
vexación ou insulto.

-

Fase 2: Os temas escollidos colgaranse na web da Radio Súbete ó Castro
(www.radiowebsubeteocastro.org) para que calquera persoa poida escoitalos.
A votación popular se fará a través de Facebook. Só se permitirá un voto por
persoa. A organización poderá descontar os votos de perfís de empresas,
grupos ou calquera outro voto irregular.

Os grupos que decidan facer promoción do seu tema para acumular máis votos,
terán que remitir ao noso enderezo electrónico (subeteocastro@vigo.org) o
material ou enlaces web destinados a tal efecto.
Nesta fase os 3 grupos máis votados, obterán unha puntuación de: tres, dous
e un punto respectivamente. Os tres grupos máis votados, actuarán na final o
dia 23 de Novembro (lugar por concretar).
-

Fase 3: 23 de Novembro
Votación popular: O público presente na sala e que o aforo da sala permita,
poderán votar á actuación que máis lle guste. Só un voto por persoa. Desta
votación os grupos obterán tres, dous e un punto respectivamente.
Xurado profesional: O xurado escollerá ao gañador/a, baseándose: en criterios
de calidade da letra e musica , e posta en escena. Desta votación os grupos
obterán tres, dous e un punto respectivamente.
No caso de empate na fase final, será o xurado profesional encargado de
resolver esta situación
@s tres finalistas comprométense a participar no concerto, que terá lugar o 23
de Novembro (lugar por concretar), interpretando o seu tema. A non
asistencia, suporá a perdida da condición de finalista deste concurso.

Votacións

Premios
Os premios estarán valorados nas seguintes cantidades:


1º Premio : 400€



2º Premio: 300€



3º Premio: 200€

Aspectos legais
6. A organización reservase o dereito de declarar deserto algún dos premios.
7. @s concursantes aceptan que a organización dispoña do dereito a utilizar
cantas imaxes, audios e datos, sexan precisos para o bo desenrolo do concurso,
incluíndo a súa difusión en medios de comunicación, páxinas web ou alí onde a
organización o considere oportuno, tanto no ano de celebración do concurso
como en anos posteriores.
8. A participación implica a enteira e responsable aceptación das presentes bases.

nº___
CONCURSO “AO MESMO SON” 2012
DATOS DO GRUPO
TLF DE
CONTACTO:

NOME:
NOME E APELIDOS D@S COMPOÑENTES:

DNI:

1
2
3
4
5
6
7
WEB:

MAIL:
DATOS TEMA

NOME DO TEMA:
ESTILO MUSICAL:

DURACIÓN:
DATA DE ENTREGA:

En cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos
de Carácter Persoal, informámoslle que os seus Datos Persoais, que se atopan nas nosas Bases de
Datos, recadados co seu consentemento. Estes datos somentes serán utilizados para realizar unha
correcta xestión da nosa relación. Se o desexan, poderán exercitar en todo momento os dereitos
de acceso, rectificación, cancelación, e no seu caso, o de oposición, remitindo un correo
electrónicoao enderezo: subeteocastro@vigo.org

□ Autorizo á organización do concurso “Ao mesmo son” a realizar fotos e gravacións
durante as actuacións con fins divulgativos e promocionais.
Asinar a presente ficha de inscrición supón a ACEPTACIÓN expresa das bases do concurso
“Ao mesmo son” 2012
Adxúntase autorización para menores de idade:
Sinatura d@ responsable:

AUTORIZACIÓN MENORES “AO MESMO SON” 2012

D/Dª ______________________ ________________ (nome e apelidos do pai, nai ou
titor legal do menor), maior de idade, provisto do D.N.I.__________________, na súa
condición

de

pai-nai-titor

legal

d@

menor______________________________________ (nome e apelidos do menor)
provist@ do D.N.I._______________________ , nacid@ o __________________ . Pola
presente:

MANIFESTO A MIÑA CONFORMIDADE EXPRESA E AUTORIZACIÓN a que @ meu/miña
fill@ tutelad@, poida participar no concurso “Ao mesmo son” que organiza o
Programa “Súbete ó Castro” da Concellaría de Xuventude de Vigo. E pola mesma,
expreso a miña conformidade coas bases do concurso.

(Sinatura do pai, nai ou titor legal)

