
BASES DO CONCURSO LITERARIO “CÓNTAME UN CONTO”: 

 

 
Con motivo do 25 Aniversario de Convención dos Dereitos da Infancia, a Fundación 

Meniños, con sede na Coruña, convoca o I Certame Cóntame un Conto, coas 

seguintes bases: 

  

O Certame está aberto ao estudantado de ESO, sempre que a súa obra estea escrita en 

lingua galega, sexa orixinal e inédita e non premiada noutro concurso. Cada persoa 

poderá presentar unha obra, sempre que se ateña ás seguintes bases: 

 

1. Os relatos deben ser orixinais e a súa temática fará alusión ao tema dos valores 

da infancia en positivo. Pódese obter más información do traballo de Meniños, 

a modo de inspiración, no seguinte enlace: https://www.meninos.org/ 

 

2.  Os relatos non poden ter unha extensión maior de 800 palabras ou menor 

de 600. Deberán estar escritos en lingua galega (atendendo á normativa 

vixente). 

 

3. Os orixinais serán remitidos a: europublic@europublic.es, nun correo co asunto 

CERTAME CÓNTAME UN CONTO. O correo deberá conter tres arquivos 

adxuntos en formato PDF: 

 

3.1. O primeiro será o conto e o arquivo deberá levar por nome o TÍTULO 

DO RELATO e estará asinado cun pseudónimo co que se designará ao autor 

ou autora. 

3.2. O segundo chamarase PLICA+PSEUDÓNIMO, e nel incluirase o título 

da obra, nome e apelidos do autor ou autora, data e lugar de nacemento, 

centro de estudos, correo electrónico e teléfono de contacto. 

3.3. O terceiro, COMUNICACIÓN, será unha comunicación responsable na 

que o pai, nai ou titor/o do autor ou autora indica que o/a autoriza a 

participar no concurso, que garante a orixinalidade da obra presentada e que 

acepta as presentes bases. O documento facilitarase para a súa descarga no 

blog http://fundacionmeninos.wordpress.com/. Haberá que baixar o 

documento, cubrilo, asinalo, escanealo e axuntalo no correo para o seu 

envío. 

Sen realizar a presentación da comunicación responsable, debidamente 

asinada polo pai, nai ou titor/a, non se poderá participar no concurso. 

 

4. O prazo de presentación pechará o día 28 de febreiro de 2015 ás 23:59 horas.  

 

5. O xurado estará composto por escritores galegos de prestixio, así como unha 

persoa designada pola Fundación Meniños, unha persoa designada por Gadis e 

unha persoa designada pola Librería Cascanueces, da Coruña, e emitirá o seu 

fallo ao longo do mes de marzo de 2015. O resultado do concurso será 

comunicado á persoa gañadora e publicarase no blog de Meniños 

(http://fundacionmeninos.wordpress.com). Ademais, o xurado resérvase a 

posibilidade de entregar dous-tres accésits que serán difundidos tamén no blog 

da Fundación Meniños. A súa decisión será  inapelable. 

 



6. O fallo do xurado difundirase, ademais, a través dos medios de comunicación e 

das redes sociais de Meniños. A entrega dos premios efectuarase nun acto 

público. 

 

7. O premio consistirá nun lote de libros, un Diploma e a publicación da obra nas 

canles dixitais da Fundación Meniños (Facebook, Twitter e o Blogue). Non se 

trocará o premio obtido polo seu valor en metálico ou por outro agasallo 

substituto. 

 

8. A Fundación Meniños poderá realizar unha selección previa dos traballos 

presentados, por medio da xestión de Europublic.  

 

9. As obras premiadas quedarán en propiedade da Fundación Meniños, que poderá 

dispor delas como considere conveniente. A persoa cuxo relato resulte premiado 

cederá en exclusiva á Fundación Meniños os dereitos de reprodución, distribución e 

comunicación pública no blog (http://fundacionmeninos.wordpress.com/). Esta cesión 

estenderase outorgada con carácter gratuíto, para o ámbito de actuación de Meniños e 

para o prazo que fixe a lexislación vixente. 
 

10. Os datos de carácter persoal das persoas participantes serán incluídos nun 

ficheiro de titularidade da Fundación Meniños, coa finalidade de realizar a 

xestión do concurso, podendo ser comunicadas ás entidades que forman parte do 

xurado que os empregarán para a selección das persoas premiadas e, no caso da 

Fundación Meniños, para a súa inclusión no blog propio 

(http://fundacionmeninos.wordpress.com/). Unha vez outorgado o premio, a 

Fundación Meniños destruirá todos os datos das persoas participantes, agás os 

da persoa que resulte galardoada, que poderán ser empregados a efectos 

comunicativos por Meniños. Os representantes legais das persoas participantes 

poden exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición 

sobre os seus datos enviando unha comunicación escrita a Fundación Meniños, Avda. 

de Cádiz, 5, 2º Esda. Edificio A Milagrosa. 15008, A Coruña. 
 

11. As dúbidas poderán ser remitidas a europublic@europublic.es, co asunto 

DÚBIDAS CERTAME CÓNTAME UN CONTO.  

 

12. Calquera asunto non contemplado nas presentes bases ou a interpretación das 

mesas resérvase á decisión inapelable do xurado.  

 


