
I CONCURSO  
“COMPARTE, FAI QUE A VEXAN”

DÍA INTERNACIONAL 
DA NON VIOLENCIA 
CONTRA A MULLER

25N
O concurso “Comparte, fai que a vexan” pretende concienciar sobre o 
poder das redes sociais como instrumento que favorece a violencia 
contra as mulleres ou, ao contrario, como instrumento para combater 
esa violencia. Consiste en dous concursos paralelos: un de imaxes 
publicadas en Facebook e outro de chíos publicados en Twitter.
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Bases do concurso en Twitter 

1. Poden participar as persoas escolarizadas nalgún curso de Educación Secundaria Obrigatoria (ESO) ou de 
Bacharelato nun centro educativo da comarca de Ordes (Cerceda, Frades, Mesía, Ordes, Oroso, Tordoia e 
Trazo). Cada participante pode enviar tantos chíos diferentes como queira.  
2. Os chíos deben incluír os hashtag #CIMdeOrdes e #ComparteFaiqueaVexan e para poderen entrar no 
concurso. 
3. A temática á que deben axustarse os chíos é a violencia contra as mulleres.  
4. Os chíos poden estar escritos tanto en galego como en castelán.  
5. Todos os traballos que se presenten deben ser orixinais, inéditos e non presentados en anteriores 
concursos.  
6. O prazo para a publicación dos chíos remata o luns 23 de novembro ás 23:59 horas. 
7. A organización do concurso procederá á preselección dos cinco chíos que teñan unha suma de 
rechouchíos e “gústame” maior. 
8. Dos cinco chíos preseleccionados, un xurado composto por cinco persoas con experiencia en igualdade 
decidirá cal é o gañador. Os criterios de valoración para elixir ás persoas premiadas son os seguintes: 
contido e tratamento do tema (ata 4 puntos), orixinalidade (ata 3 puntos), expresión e presentación en xeral 
(ata 3 puntos). 
9. Será concedido un único premio, que consistirá nunha tableta Samsung Galaxy. 
10. O xurado non entrará a valorar aquelas imaxes que podan resultar ofensivas, discriminatorias, 
denigrantes ou inapropiadas en relación aos principios e valores de igualdade de oportunidades entre 
homes e  mulleres. 
11. O premio darase a coñecer publicamente no perfil de Facebook do CIM da Mancomunidade de Ordes. 
A organización contactará coa persoa gañadora para a entrega do premio; se a persoa non responde no 
prazo de 48 horas, entenderase que renuncia ao seus dereitos, e o xurado decidirá un novo chío gañador. O 
premio poderá ser declarado deserto, e o fallo do xurado será inapelable.  
12. Os chíos participantes poderán divulgarse a través dos medios de comunicación locais. A 
Mancomunidade de Ordes resérvase o dereito de publicación, exposición, doazón ou calquera outro 
tratamento posterior, sempre sen ánimo de lucro. 
13. As persoas participantes ou, no seu caso, os seus representantes legais serán as únicas responsables do 
contido dos seus textos en canto a esixencias legais de dereitos de autoría ou plaxios, segundo as leis 
vixentes. Cada participante, polo mero feito de participar, acepta estas bases. Calquera outra circunstancia 
non prevista nas mesmas será resolta polo xurado, e as súas decisións serán inapelables.  

Máis información no CIM da Mancomunidade de Ordes ( 981 682 108; cim@ordes,dicoruna.es)
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