BASES
S DO CONCURSO
DESC
CRICIÓN
O co
oncurso orga
anízase con
n motivo da celebración
n da Galicie
encia 2016 con temátic
ca As
Mate
emáticas, po
olo que, as diferentes
d
pro
obas a supe
erar terán co
omo referenccia elemento
os que
nos m
mostren a pa
arte máis lúdiica das mate
emáticas.
O con
ncurso consttará de dúas
s fases:
1ª Fa
ase non pre
esencial: con
nstará de 3 desafíos a realizar a distancia quee se enviará
án por
corre
eo electrónico
o ( atreveteco
oasmates@g
galiciencia.c
com) para a súa
s valoracióón.
2ª Fa
ase presenccial: constará
á dun desafíío final que terá lugar o venres 18 de novemb
bro de
11:00
0h a 12:00h durante a Galiciencia
G
e na que participarán os 3 grupos meellor puntuad
dos de
cada categoría na
a primeira fase.
PART
TICIPANTES
S
O concurso está aberto a todos os estu dantes de entre
e
12 e 18 anos, estaablecéndose
e dúas
categ
gorías:



a A (1º ciclo da ESO)
Categoría
Categoría
a B (2ºCiclo da ESO e Ba
acharelato)

estudantes participarán
p
en grupos d
de 3 alumnos por grup
po, non senddo posible facelo
Os e
individualmente.
S
CONDICIÓNS E FORMATOS
As ccondicións e formatos de cada proba fara
anse pública
as na webb da Galic
ciencia
(www
w.galiciencia..com) no momento da lib
beración dos desafíos.
SENTACIÓN
N DOS DESA
AFÍOS
PRES
Todo
os os particip
pantes que desexen
d
tom
mar parte ne
este concurso
o deberán eenviar un e-m
mail a
(atrevvetecoasmattes@galicien
ncia.com) co
oa resolución
n do desafío
o 1 propostto e os seguintes
datoss:






o grupo
Nome do
Nome e apelidos
a
dos integrantes
Curso
e
do cen
ntro ao que p
pertencen
Nome e e-mail
Nome, e--mail e teléfo
ono do professor/titor do grupo

ablecido, fai efectiva a in
d prazo esta
nscrición no cconcurso.
O envvío do Desaffío 1 dentro do
Envia
aranse, tanto
o o Desafío 1 (inscrició
ón) como o resto, por correo
c
ao seeguinte ende
erezo:
atrevetecoasmate
es@galicienc
cia.com
O “no
ome do grupo” será o ide
entificativo de
e cada grupo
o participante
e, aparecenddo este no Asunto
A
dos ccorreos envia
ados.

ADO
XURA
O xurrado será assignado pola organización
n entre perso
oas expertas
s na materia..
RESO
OLUCIÓN
A ressolución do xurado
x
en relación á prim
meira fase, fa
arase pública
a nun prazo máximo dun
n mes,
unha vez rematad
do o prazo límite do últim
mo desafío.
gunda fase, farase pública o día 188 de novemb
A ressolución do xurado
x
en re
elación á seg
bro de
2016 durante a entrega de dip
plomas da G
Galiciencia.
A ressolución do concurso
c
é in
napelable.
MIO
PREM
Os g
grupos finalisstas da prim
meira fase, e por tanto, participante
es na fase ffinal, recibirá
án un
obseq
quio pola súa
a participació
ón.
Os grrupos gañadores do desa
afío final rec ibirán un dip
ploma e un prremio.
PIEDADE
PROP
Todo
os os traballo
os presentados quedará
án en propiedade do PARQUE
P
TE
ECNOLÓXICO DE
GALICIA, quen se
s reserva o dereito da súa exposic
ción, reprodu
ución ou pubblicación, sen que
isto ssupoña perda da autoría
a dos traballo
os, cedendo os dereitos de reproducción, exposic
ción e
explo
otación non remunerada
a, pasando a incrementtar o patrim
monio culturaal, sen que estes
poida
an ser obxecto de compra
avenda.
S
ERVACIÓNS
OBSE


O feito de
e participar no
n presente cconcurso imp
plica a acepttación total ddas bases.



A organizzación non se
e responsab
bilizará da no
on chegada dos
d traballos ao seu desttino.



allos que no
on cumpran
n as condic
cións de presentación non entrará
án en
Os traba
concurso
o.



A organizzación resérvase o dere
eito de tomarr decisións non
n reflectidaas nas base
es, así
como solucionar calquera tipo de conflito na in
nterpretación
n destas.



D (Lei orgánica de
Tecnópolle garante o correcto trattamento dos datos de acordo á LOPD
protecció
ón de datos 15/1999).

LIZACIÓN E MANIPULA
ADO
REAL
Os trraballos deb
ben ser realizados polo
os integrante
es de cada grupo particcipante, polo
o que
calqu
uera dúbida na
n autoría de
estes será m
motivo da non
n participació
ón no concurs
rso.

