
                
         
 

 
 
                      

   
 

 

CONVOCATORIA  CONCURSO VÍDEOS "MÓVETE POLOS ODS” DA REDE GALEGA DE COOPERACIÓN 
UNIVERSITARIA PARA O DESENVOLVEMENTO 

 
 A Rede Galega de Cooperación Universitaria ao Desenvolvemento (RGCUD), convoca o I Concurso 
de vídeos “Móvete polos ODS”, co obxectivo de dar a coñecer os Obxectivos de Desenvolvemento sostible 
(ODS) de Nacións Unidas e sensibilizar á comunidade universitaria, e á sociedade en xeral, sobre a 
importancia de que todas as persoas formemos parte da solución aos grandes retos mundiais sobre a 
desigualdade, o cambio climático, a perda da biodiversidade, etc... 
O dito Concurso está aberto a vídeos de 1 min de duración en formato mp4, coa temática de como se 
pode contribuír individualmente á consecución dalgunha das 169 metas nas que se materializan estes 
obxectivos. 
 

BASES 

1. Participantes.  
Poderán presentarse ao certame de maneira individual ou en grupo, todo o alumnado matriculado nas 
universidades de Santiago de Compostela, Vigo e A Coruña. 
Poderá participar calquera alumno/a maior de 18 anos, ou en caso de ser menor de idade deberá enviar 
mediante correo electrónico a autorización asinada do pai, nai ou titor legal, acompañada pola fotocopia 
do DNI ou documento de identificación correspondente do representante legal e do menor. 
As universidades integrantes da RGCUD resérvanse o dereito de poder exixir ás persoas seleccionadas os 
documentos que estimen necesarios para garantir a súas vinculación con cada unha das tres 
universidades.  
 

2. Temática.  
Este concurso pretende convidar ás persoas participantes a mobilizarse e comprometerse fronte aos 
grandes retos mundiais actuais como son o cambio climático, as desigualdades sociais e de xénero, a 
perda da biodiversidade, a escaseza de auga, entre outros.  
A temática terá unha relación directa coa contribución individual ou de cada organización á Axenda 2030 
e ós seus obxectivos. Para iso, cada participante dará a coñecer os Obxectivos de Desenvolvemento 
Sostible e  exporá algún compromiso concreto respecto á contribución aos ODS que elixa.  
Premiarase a creatividade, innovación e impacto dos vídeos e estes non poder ter gañado ou recibido 
ningún outro premio ou mención noutros concursos.  
 

3. Requisitos técnicos.  
O vídeo debe durar 1 minuto como máximo. Pode ser en color ou en branco e negro.  
 
 Resolución: 1280x720p aínda que a ideal é 1920x1080p.  
 
No caso de que nos vídeos saia algunha persoa que poida ser recoñecida, deberán acompañarse das 
correspondentes autorizacións para a cesión da imaxe, e no caso de ser menores, a autorización deberá 
estar asinada polo pai/nai ou titor legal.   
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Nos vídeos non poderán aparecer mensaxes comerciais, marcas rexistradas ou logotipos de produtos 
recoñecibles. A organización do concurso reservase o dereito de descualificar aos vídeos que incumpran 
este criterio.  
As persoas participantes aceptan asumir as indemnizacións que puideran derivarse pola presentación de 
calquera reclamación de terceiros polo contido do vídeo que infrinxa a normativa de marcas e patentes.  
 
A organización resérvase o dereito de comprobar a veracidade dos traballos finalistas.  
 

4. Solicitudes.  
Unha vez realizado o vídeo, deberá enviarse por sede electrónica 
https://sede.usc.es/sede/publica/persoais/rexistroEntrada/acceso.htm dirixido ao Servizo de 
Participación e Integración Universitaria da Universidade de Santiago de Compostela.  
Tamén se poderá enviar a documentación a través de calquera dos medios establecidos no artigo 16.4 da 
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas ou 
norma que o substitúa. No caso de que a persoa solicitante utilice un rexistro diferente ao da propia USC, 
deberá informar á comisión a través do correo electrónico sepiu.santiago@usc.gal que foi realizado este 
trámite. 
 
Achegando a seguinte información: 

1. Asunto: Concurso "MÓVETE POLOS ODS” DA REDE GALEGA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA 
PARA O DESENVOLVEMENTO:   

2. Título do vídeo:    
3. Breve explicación do vídeo. 
4. Datos da persoa participante 
- Nome da persoa participante 
- Universidade de procedencia 
- Dirección de correo electrónico 
- Teléfono de contacto 

Poderanse presentar ate un máximo de 3 vídeos por persoa ou grupo de persoas. Unha mesma persoa só 
poderá estar na autoría dun máximo de 3 vídeos. Cada vídeo deberá levar un breve título e a súa 
explicación e poderanse achegar no mesmo correo electrónico.  
 

5. Prazo de presentación. 
O prazo de presentación de solicitudes permanecerá aberto dende o día seguinte á publicación desta 
convocatoria ate as 14:00h do 30 de setembro de 2021.  
 
Máis información en: 
ocv@udc.gal  
sepiu.santiago@usc.gal  
direc.rsco@uvigo.gal  
 

6. Premios.  
Unha vez recibidos todos os vídeos, o día 18 de outubro a organización subirá a YouTube aqueles vídeos 
que cumpran coas condicións das presentes bases. Os tres vídeos gañadores serán aqueles que o día que 
el día 16 de novembro a las 14:00 h tiveran máis likes en YouTube (non se terán en conta o número de 
interaccións, senón os likes únicos).  
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Se por causas alleas á organización fose preciso aprazar ou modificar a duración do concurso, ou anular o 
mesmo, este feito notificarase ás persoas participantes a través do correo electrónico, sen que dea lugar 
a ningún tipo de reclamación neste sentido. 
 
Os premios para os vídeos máis votados en youtube consistirán nunha dotación económica de: 
 

- 1º Premio ao vídeo máis votado en youtube: 550 €  
- 2º Premio ao segundo vídeo máis votado en youtube: 350 € 
- 3º Premio ao terceiro vídeo máis votado en youtube: 200 €  
- Premio á innovación: 400 € 

 
Os premios están suxeitos á normativa que rexe os impostos das persoas físicas. Se o xurado o estimara 
convinte, poderá deixar algún dos premios desertos. 
 
Haberá un premio á innovación outorgado por un xurado, cunha dotación económica de 400 € que 
abrangue todas as categorías.   
No caso de que o premio á innovación recaia sobre un dos premios gañadores por votación en YouTube, 
a contía sumarase ao importe dos premios dos vídeos gañadores por likes.  
O premio á innovación terá en conta os seguintes criterios: 

- Axuste á temática do concurso 
- Presentación innovadora 
- Orixinalidade e creatividade 
- Calidade técnica 

Co obxecto de valorar estes aspectos, xunto co vídeo, a persoa participante poderá incluír no apartado da 
explicación do vídeo, aspectos de permitan ao xurado puntual estes criterios.  
O fallo do xurado farase público no taboleiro da sede  electrónica da USC e será comunicado á persoa que 
ostente a autoría do vídeo premiado.  
 

7. Xurado.  
O xurado estará formado por: 

- Vicerreitora de Internacionalización e Cooperación da Universidade de A Coruña, ou persoa en 
quen delegue. 

- Vicerreitora de Igualdade, Cultura e Servizos da Universidade de Santiago de Compostela, ou 
persoa en quen delegue. 

- Vicerreitora de Responsabilidade Social, internacionalización e Cooperación da Universidade de 
Vigo, ou persoa en quen delegue. 

O xurado resolverá todas as cuestións non reflectidas nesta convocatoria e que puidesen suscitarse. A súa 
decisión será firme e inapelable.  
 

8. Dereitos sobre os vídeos enviados.  
Unha vez enviados, as persoas participantes aceptan que se publiquen ou se utilicen para a difusión en 
redes sociais, publicacións corporativas, etc.  
Os vídeos premiados pasarán a ser propiedade da RGCUD, reservándose esta o dereito a editalos nas súas 
publicacións ou a expoñelos a través da súa web ou das webs das universidades integrantes, facendo 
sempre mención ao nome da autora ou do autor.  

Documento asinado dixitalmente e accesible en:/Documento firmado digitalmente y accesible en:/Digitally signed document with accessibility at:
https://sede.usc.es/csv/BE04-928F-4C33-87F4
Ver detalle da sinatura na derradeira páxina/Ver detalle de la firma en la última página/See detail of the signature on the last page
CSV: BE04-928F-4C33-87F4 3 / 5



                
         
 

 
 
                      

   
 

A participación nun concurso desta natureza supón a aceptación das normas das redes sociais nas que se 
difunde. 
 

9. Protección de datos persoais 
De conformidade coa Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía 

dos dereitos dixitais e  co Regulamento UE 2016/679 e coa Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de 

Protección de Datos Persoais e  garantía dos dereitos dixitais, os datos solicitados serán tratados pola 

Universidade de Santiago de Compostela (USC) coa finalidade de prestar apoio ao alumnado con 

necesidades específicas de apoio educativo e/ou discapacidade, así como informar ao PDI das medidas de 

atención educativa que dean resposta as necesidades específicas de cada estudante  

O responsable do devandito tratamento é a Universidade de Santiago de Compostela  cuxos datos de 

contacto son Praza do Obradoiro, s/n, 15782- Santiago de Compostela, correo 

electrónico: protecciondatos@usc.gal  teléfono 881811009.  

O Delegado de Protección de Datos é José Julio Fernández Rodríguez, dpd@usc.es  

A base de xustificación deste tratamento será o consentimento das persoas interesadas en que se lles 

preste apoio por ter  necesidades específicas de apoio educativo e/ou discapacidade. A non prestación do 

consentimento impedirá a tramitación das solicitudes de apoio.  

Non se prevé ningún tipo de cesión dos datos   

As persoas interesadas poden exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación de 

tratamento, oposición e portabilidade a través da Sede Electrónica 

en https://sede.usc.es/sede/publica/catalogo/procedemento/55/ver.htm.  

Tamén poden dirixirse á Axencia Española de Protección de Datos para realizar a reclamación que 

consideren oportuna.  

Os datos serán conservados durante o curso académico no que se fallen os premios. Transcorrido ese 

período procederase ao seu borrado, destrución ou bloqueo.  

A política de privacidade e protección de datos da USC pódese consultar en:   

http://www.usc.es/gl/normativa/protecciondatos/Politica-privacidade.html  

 

Santiago de Compostela, na data da sinatura electrónica 

 

 

 

 

A TABOLEIRO DA SEDE ELECTRÓNICA DA USC 
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Asinante/Firmante/Signer: MARIA DEL MAR LORENZO MOLEDO, VICERREITORA DE IGUALDADE CULTURA
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