


Concurso Vídeos Divulgativos Científicos 

Bases  

Con motivo da festividade de San Alberte, as facultades de Ciencias Experimentais da UVigo 
organizamos o I Concurso de videos divulgativos científicos, esperando que esta sexa a primeira 
edición de moitas máis. 

Consideramos que pode ser una actividade interesante para dar visibilidade ao traballo realizado 
nos nosos laboratorios e fomentar a divulgación científica. 

Requisitos de participación  

Poderán participar todos os membros da Comunidade Universitaria.  

Premios  

O concurso contará con tres premios: 

• Primer Premio: Cámara GoPro Hero + LCD 

• Segundo Premio: Cámara Sony Cybershot DSC-W830B 

• Tercer Premio: Anillo de luz led 14” Neewer RL-12 

Instruccións 

Cada participante deberá seguir as seguintes instrucións:  

1. Cada participante poderá enviar un máximo de dous vídeos. 

2. O vídeo deberá estar en formato mp4, gravado en horizontal e terá unha duración máxima de 
dous minutos.  

3. O vídeo debe versar sobre algunha investigación, proxecto ou contido científico ou 
tecnolóxico.  

4. Pode estar en galego, castelán ou inglés.  

5. O vídeo deberá ter unha función divulgativa e achegar contido.  

6. Non se poderán presentar traballos realizados por profesionais. 

7. Calquera dato ou información proporcionada polos e polas concursantes debe ser susceptible 
de difusión pública. O envío do vídeo e, polo tanto, a participación no concurso, implica a cesión 
dos dereitos de imaxe por parte das persoas que aparecen nel.  

8. A decisión do xurado será definitiva e inapelable.  

9. Para poder participar, deberanse enviar os seus vídeos (ou a ligazón da súa descarga) á conta 
de correo electrónico: decanatoquimica@uvigo.es indicando no asunto: Participación no 
concurso de vídeos. No corpo do correo será necesario indicar o nome e apelidos completos, 
DNI e un teléfono de contacto, preferiblemente o teléfono móbil (consulta a política de datos 
ao final deste documento). Os vídeos poderán enviarse ata as 12:00 horas do 10 de novembro. 

10. Todos os vídeos poderán ser publicados nas webs das facultades de Ciencias Experimentais. 

 



O xurado 

O xurado estará composto por: 

- dous representantes do PDI 

- un representante do PAS 

- dous representantes dos alumnos/as 

As persoas gañadoras anunciaranse nas redes sociais das Facultadesi e no acto de San Alberte 
a celebrar o día 11 de novembro no salón de actos de Ciencias Experimentais. 

Política de protección de datos  

Os datos persoais solicitados serán recollidos e tratados pola Universidade de Vigo coa única e 
exclusiva finalidade de permitir e facilitar a participación neste concurso e poder comunicarlles 
o seu resultado ás persoas participantes no tempo e na forma.  

Máis información sobre protección de datos e dereitos dixitais: 
https://www.uvigo.gal/proteccion-datos. 
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