MODALIDADE 1

Declaracións de amor en galego a
través da rede

Establécense tres premios por cada unha das categorías de
idade:
•

Consiste na elaboración dunha mensaxe que conteña unha
declaración de amor. Todas as declaración que se envíen
deberán estar escritas en lingua galega.
A temática das mensaxes será amorosa e poderán estar escritas en prosa ou en verso.
A extensión máxima da mensaxe é de 350 caracteres, incluídos os espazos en branco. As mensaxes que excedan esta
extensión quedarán fóra do concurso.
Teranse en conta o grao de elaboración e a orixinalidade.
Ademais todas as declaracións deberán ser inéditas.
Establécese un máximo de dúas mensaxes por participante.
Establécense dúas categorías de idade dentro da modalidade 1:
•

Categoría A: de 14 a 19 anos

•

Categoría B: de 20 a 35 anos

Para poder enviar as mensaxes é necesario rexistrarse na
páxina do concurso: www.linguadeamor.eu, para o que se
deberá cubrir un formulario de inscrición.
Todas as mensaxes serán publicadas na páxina www.linguadeamor.eu. Só aparecerán con nome as mensaxes gañadoras.
A data límite para o envío das declaracións é o 28 de maio
de 2010.
As persoas que queiran participar só como votantes tamén
se deberán rexistrar na páxina do concurso. Para esta modalidade o proceso de votacións será o seguinte: cada usuario/a contará cun máximo de dez votos por cada unha das
categorías de idade. Os/As usuarios/as poderán modificar
as súas votacións mentres dure o período establecido para
isto.
O período de votacións permanecerá aberto dende o 29 de
maio ata o 6 de xuño de 2010.
O xurado do concurso reunirase unha vez rematado o prazo
de votación, e elixirá as declaracións gañadoras de entre as
100 declaracións máis votadas polos usuarios e usuarias en
cada unha das categorías de idade.
Os nomes das persoas gañadoras faranse públicos o 10 de
xuño na páxina web do concurso (www.linguadeamor.eu).
Contactarase coas persoas gañadoras a través do número de
teléfono que se facilitara no formulario de inscrición.
O 12 de xuño haberá unha entrega de premios que terá lugar na cidade de Santiago de Compostela.

Categoría A:
1.º Un computador portátil Netbook
2.º Unha consola Nintendo DSI XL
3.º Unha cámara de fotos dixital

•

Categoría B:
1.º Un computador portátil Netbook
2.º Unha cámara de vídeo dixital
3.º Unha consola Nintendo DSI XL

As maquetas das cancións deberán enviarse a través da
páxina web do concurso en formato audio (.mp3 cun máximo de 7 MB) ou vídeo (.mov cun máximo de 14 MB).
Para poder enviar as maquetas é necesario rexistrarse na
páxina do concurso: www.linguadeamor.eu, para o que se
deberá cubrir o formulario de inscrición.
Os autores e autoras ceden gratuitamente os dereitos das
súas cancións para facer uso delas sen fins comerciais coa
finalidade de promover o concurso durante este ano ou en
convocatorias posteriores.
Todas as cancións serán publicadas na páxina www.linguadeamor.eu. Publicarase o título da obra, o estilo e o nome do
autor/a ou grupo.

Ademais destes premios, todas as persoas gañadoras recibirán
un lote de libros e música en galego.

A data límite para o envío das cancións é o 28 de maio de
2010.

A organización do concurso poderá desbotar aquelas mensaxes de carácter discriminatorio ou ofensivo.

O período de votacións permanecerá aberto dende o 29 de
maio ata o 6 de xuño de 2010.

MODALIDADE 2

Cancións en galego
Consiste na elaboración dunha canción cuxo contido estea
relacionado coa temática deste concurso: o amor (á parella,
á familia, á terra, aos animais, á lingua...), o desamor, a amizade, as relacións persoais... Así mesmo, tamén se poderán
musicar poemas de amor da literatura galega.
Todas as cancións que participen deberán empregar o idioma galego.
Nesta modalidade, poderán participar todas as persoas ou
grupos que o desexen, sen límite de idade. O/A concursante deberá ser obrigatoriamente o artista/intérprete e o autor
da maqueta presentada a concurso, aínda que poderá estar
acompañado na interpretación por outros músicos (estes
non serán considerados como concursantes).
O estilo das cancións é libre.
Non se admiten cancións que inciten ao racismo, á xenofobia, á homofobia, a calquera tipo de violencia, fagan apoloxía do terrorismo ou que atenten conta a dignidade das
persoas.
As cancións deberán ser orixinais e non poderán estar suxeitas a ningunha obriga contractual previa. A organización do
concurso non se responsabiliza da autoría das composicións. Calquera apropiación indebida de dereitos de autor
na canción é responsabilidade da persoa que a inscribiu.
Cada autor/a ou grupo poderá participar co número de obras
que considere oportuno.

As persoas que queiran participar só como votantes tamén
se deberán rexistrar na páxina do concurso. Para esta modalidade o proceso de votacións será o seguinte: cada usuario/
a poderá asignarlle a cada unha das cancións unha puntuación, que irá do 1 ao 5. Os/As usuarios/as poderán modificar
as súas votacións mentres permaneza aberto o prazo para
votar.
O xurado do concurso reunirase unha vez rematado o prazo
de votación, e elixirá as cancións gañadoras de entre as 20
máis votadas polos usuarios e usuarias.
Os nomes das persoas/grupos gañadores faranse públicos o
10 de xuño na páxina web do concurso (www.linguadeamor.
eu). Contactarase coas persoas gañadoras a través do número de teléfono que se facilitara no formulario de inscrición.
O 12 de xuño haberá unha entrega de premios que terá lugar na cidade de Santiago de Compostela.
Establécense tres premios ás tres mellores cancións:
1.º Un computador portátil Netbook
2.º Un iPod de 3.ª xeración
3.º Unha consola Nintendo DSI XL
Ademais destes premios, todas as persoas gañadoras recibirán
un lote de libros e música en galego.
A participación neste concurso implica a plena aceptación destas bases
A organización resérvase o dereito de modificar e interpretar as
bases deste concurso sempre e cando sexa necesario para o seu
bo desenvolvemento.

