
Bases "Pegadas dun pasado”

 

QUEN PODE PARTICIPAR?

A rapazada empadroada no Concello de San Sadurniño nacida entre o 1 de 
xaneiro de 2002 e o 31 de decembro de 2012

QUE TEÑO QUE FACER?

•Obter unha foto antiga, en branco e negro, dun elemento patrimonial, 
de natureza, paisaxístico… dunha parroquia do Concello, 
preferiblemente da parroqia na que resides.

•A foto pódela conseguir na túa casa, en casa de teus avós ou calquera 
outro parentesco. Aquela rapaza ou rapaz que non sexa natural de San 
Sadurniño mais nestes intres figure no Padrón de habitantes poderá 
participar igual. Calquera veciña ou veciño pode axudarlle a conseguir 
unha instantánea antiga.

•Fotografar na actualidade a mesma escena que contén a foto antiga.

•Permítese que nesa foto poida aparecer xente, sempre e cando o 
elemento que interesa sexa visible e se poida recoñecer.

•Escanear as dúas fotos cunha ampliación entre 15x20 ou 20x25

•Pegar as dúas fotos en soporte de cartón pluma.

•Entregar a composición na Casa da Cultura .

•A composición irá acompañada por un sobre no que no seu interior se 
farán constar os seguintes datos:

•Nome e apelidos da persoa participante

•Data de nacemento

•Número de contacto

•Nome do lugar e parroquia á que pertence a instantánea.

•Data aproximada da foto antiga



•Autorización asinada pola nai, pai, titora ou titor para menores de 
idade. O impreso de autorización recollerase na Casa da Cultura.

•Autorización para a publicidade da foto antiga, que será asinada polo 
dono ou dona desa instantánea. O impreso de autorización recollerase 
na Casa da Cultura

•Só se poderá participar cunha composición por persoa

No caso de axuda para escanear ou calquera outro paso que precisedes, 
podedes acudir á Casa da Cultura onde se vos facilitará a participación.

PRAZOS

Os traballos terán que ser entregados antes das 14h do 14 de agosto de 2020

O sorteo entre os traballos realizados celebrarase ás 19h o 19 de agosto nun 
Acto que se celebrará no Patio do Concello para inaugurar a exposición de 
todas as instantáneas que nos fagades chegar.


