
 
                    
 
 
 
 
    
               

MICROVIDEOS CONTRA AS VIOLENCIAS MACHISTAS 

 

O Concello de Boiro convida a que toda a poboación de entre 12 e 18 anos 

participe na actividade microvídeos contra as violencias machistas para 

conmemorar o Día Internacional contra a violencia de xénero que se celebra o 

día 25 de Novembro. 

Se queres participar tes que respectar as seguintes condicións: 

PRIMEIRA. Temática.  

As creación audiovisuais deberán estar relacionadas co significado da 

conmemoración do Día Internacional contra a Violencia de Xénero. Preténdese 

resaltar aquelas actitudes que contribúan á facer visibles as violencias 

machistas, a sensibilizar á sociedade sobre esta problemática, a erradicar 

aqueles estereotipos sociais relativos ao papel de mulleres e homes e que 

fomenten a construción de relación entre os sexos baseadas no respecto e na 

tolerancia, incentivando a igualdade de oportunidades.  

SEGUNDA.  Participantes 

Poderán participar no concurso todas aquelas persoas xoves do municipio de 

Boiro que teñan entre 12 e 18 anos. 

TERCEIRA. Características da creación audiovisual  

1. Deberá ser orixinal e inédita. O Departamento de Servizos Sociais non se 

fai responsable das obras non orixinais que sexan presentadas.  

2. A lingua empregada debe ser a lingua galega. 

3. Cada persoa participante poderá presentar unha soa creación 

audiovisual.  

4. A duración da peza será de entre 45 e 60 segundos gravada en horizontal 

e presentarase en formato MPEG. 

5. Obra audiovisual deberá presentarse en soporte DVD. 

6. Nos créditos finais deberá figurar de xeito ben visible o seguinte texto: 25 

de NOVEMBRO, DÍA INTERNACIONAL CONTRA A VIOLENCIA DE 

XÉNERO. Podendo engadir lemas ou demais texto que a persoa directora 

considere. 



 
                    
 
 
 
 
    
               

7. O emprego de imaxes ou música deberá estar supeditado ás condicións 

que contemple a súa licencia de uso particular. Suxírese o uso de material 

publicado baixo licenzas libres e o que se atopa en dominio público. 

CUARTA. Participación  

As persoas interesadas en participar nesta actividade deberán cubrir 

completamente o impreso de inscrición segundo o ANEXO I, no caso de 

menores de idade que non estean cursando estudos, deberá cubrirse tamén 

a autorización do pai, nai ou representantes legais da/o menor. 

No caso de que a autoría do audiovisual corresponda a máis dunha persoa, 

xuntarase unha ficha de inscrición por cada autor/a. 

As creacións entregaranse nun sobre no que se indique que van dirixidas á 

actividade Microvídeos contra as violencias machistas acompañadas do 

ANEXO I e das autorizacións de participación para as persoas menores de 

idade, tamén deben incluírse as autorizacións de utilización de imaxe asinada 

por todas as persoas que aparezan no audiovisual segundo ANEXO II, antes 

do 19 de novembro, incluído, en: 

- A Secretaría do IES correspondente.  

- A oficina da directora do CIM do Concello de Boiro (2º andar do edificio 

do concello, Praza de Galicia, s/n) 

QUINTA.  Visualización e valoración dos traballos 

O día 25 de novembro ás 12:00 horas na Praza do Concello (trasladarase ao 

vestíbulo do concello en caso de choiva) farase un pase con todos os 

traballos presentados. As persoas autoras dos audiovisuais deberán asistir a 

este pase colectivo. 

Ao finalizar o pase, as persoas asistentes valoraran cada unha das obras. 

Tras o reconto das valoracións darase a coñecer cal é o traballo máis 

valorado polo público. 

A persoa directora de dito traballo recibirá un diploma como “Mellor 

audiovisual contra a violencia de xénero 2018” así como un pequeno agasallo 

institucional. Así mesmo, a súa obra poderá visualizarse na páxina web do 

Concello de Boiro www.boiro.org, ata final de ano. 

 

http://www.boiro.org/


 
                    
 
 
 
 
    
               

OITAVA. Exhibición dos audiovisuais.  

O traballo máis valorado polo público así como os que participaron nesta 

actividade poderán ser expostos a veciñanza en locais comerciais e 

instalacións municipais.  

NOVENA. Aceptación e Interpretación das condicións de participación 

A participación nesta actividade supón o coñecemento e a plena aceptación 

das presentes condicións.  

A decisión ante calquera imprevisto non recollido nestas condicións será 

dirimida pola concelleira de servizos sociais, muller, terceira idade e 

igualdade do Concello de Boiro. 

As persoas participantes comprométense a solicitar a autorización das 

persoas que poidan aparecer no vídeo aos efectos dos seus dereitos de 

imaxe. Así mesmo serán responsables de posuír todos os dereitos, licenzas 

e autorizacións necesarias para desenvolver o audiovisual. 

De conformidade co Real Decreto-Lei 5/2018, de 27 de xullo, de medidas 

urxentes para a adaptación do Dereito español á normativa da Unión Europea 

en materia de protección de datos, as persoas participantes, a través da súa 

sinatura no formulario de participación, dan o seu consentimento para o 

tratamento dos datos persoais facilitados ao Centro de Información á Muller 

relacionado cos trámites e xestións da actividade. 

Todos os traballos presentados pasarán a ser propiedade da Concellaría de 

Benestar Social, Muller, Terceira Idade e Igualdade, que os poderá empregar, 

sen ningún fin lucrativo nin comercial, para o desenvolvemento das súas 

actividades, difusión de campañas ou para a súa posible utilización sempre 

vinculada coa finalidade da actividade e co traballo que se desenvolve na 

devandita concellería. A cesión destes dereitos, incluída a eventual 

proxección pública dos vídeos, quedará  circunscrita unicamente ao ámbito 

indicado.  



 
                    
 
 
 
 
    
               

ANEXO I FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

 

NOME:    APELIDOS: 

 

D.N.I.:    DATA DE NACEMENTO: 

 

TELÉFONO:   ENDEREZO ELECTRÓNICO: 

 

CENTRO EDUCATIVO:  CURSO: 

 

A persoa participante manifesta que é autora ou coautora do vídeo e que 

posúe los dereitos, licenzas e autorizacións necesarias para desenvolver o 

mesmo. Igualmente manifesta que solicitou a autorización das persoas que 

aparecen no mesmo aos efectos dos seus dereitos de imaxe. 

 

 

Boiro, a de do 2018 

 

Sinatura e DNI 

 

 

(1) Encher tantos formularios de inscrición como persoas participan na 

elaboración do vídeo. 

  



 
                    
 
 
 
 
    
               

ANEXO I (cont.) 

AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE MENORES 

Don/Dona…………………………………………………………………………….

con DNI ……………………………. como pai/nai/representante legal da 

crianza.……………………………………………….con DNI.………………........ 

AUTORIZO a participación da miña crianza na actividade Microvídeos contra 

as violencias machistas que organiza o Excmo. Concello de Boiro a través do 

Centro de información á Muller (CIM). 

Boiro, a de do 2018 

Asinado: (Sinatura do pai/nai/representante legal)) 

  



 
                    
 
 
 
 
    
               

ANEXO II 

AUTORIZACIÓN DE USO E CESIÓN DE IMAXE 

Don/Dona……………………………………………………………………………...... 

con DNI ……………………………. 

AUTORIZO o uso das miñas imaxes que aparecen no audiovisual que se 

presenta á actividade Microvídeos contra as violencias machistas que organiza 

o Excmo Concello de Boiro a través do Centro de información á Muller (CIM). 

Ditas imaxes serán empregadas aos únicos efectos da participación na 

actividade no que voluntariamente se concorre. 

Igualmente autorizo a emisión e utilización do vídeo no que aparezo sempre 

vinculadas á finalidade da actividade e que en ningún caso mostrarase con fins 

comerciais. 

Boiro, a de do 2018 

Asinado: 

(A cubrir no caso de participación de menores) 

Don/Dona……………………………………………………………………………...... 

con DNI ……………………………. como pai/nai/representante legal da crianza 

…………………………………………………………..con DNI……………………… 

AUTORIZO o uso das imaxes da miña crianza que aparecen no audiovisual que 

se presenta á actividade Microvídeos contra as violencias machistas que 

organiza o Excmo. Concello de Boiro a través do Centro de información á Muller 

(CIM). 

Ditas imaxes serán empregadas aos únicos efectos da participación na 

actividade no que voluntariamente se concorre. 

Igualmente autorizo a emisión e utilización do vídeo no que aparece o meu fillo/a 

sempre vinculadas á finalidade da actividade e que en ningún caso mostrarase 

con fins comerciais. 

Boiro, a de do 2018 

Asinado: (Sinatura do pai/nai/representante legal)) 


