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JAIETAKO KARTEL LEHIAKETA.
2019. URTEA. OINARRIAK

1. PARTE-HARTZAILEAK:
Bi parte-hartzaile talde egonen dira:
Lehen taldea: 14 urte bitarte (Antsoaingo auzokideentzat bakarrik)
Bigarren taldea: 15 urtetik gorakoentzat (Antsoaingo auzokideentzat eta
kanpokoentzat).
2. OBRAK AURKEZTEKO ETA ONARTZEKO EPEA:
Obrak Antsoaingo Udalera bidaliko dira (Udaletxe plaza 1), egileen kontura eta
ardurapean, obraren atzealdean izenburua grabatuta.
Aurkeztutako obrarekin batera, kartazal itxia joanen da, kanpoaldean obrari
jarritako izenburua eta parte hartzen den kategoria adierazita. Barnean, izenabizenak, helbidea eta egilearen telefonoa.
Obrak onartzeko epea 2019ko ekainaren 5eko 13:00etan bukatuko da.

3. OBREN AURKEZPENA:
Parte hartzaile bakoitzak, gehienez bi obra aurkez ditzake.
Obrak Antsoaingo Udaleko Erregistro Orokorrean aurkeztuko dira, gainalde
gogor batean jarrita (pluma-kartoian).
Obrek neurri zehatz bat eduki behar dute: DIN A3 (297 mm zabalera x 420 mm
altuera) bertikalean editatu ahal izateko.
Obrek ondoko testua agertu behar dute nahitaez:
“ANTSOAINGO JAIAK 2019 / FIESTAS DE ANSOÁIN 2019".
Deskalifikatuta geldituko da arauak zorrotz betetzen ez dituen lehiakidea.
Edozein teknika erabil daiteke, baina koloretan aurkeztu beharko da. Lan
originalak izan beharko dute. Deskalifikatu eginen dira, osorik edo zatika beste
lehiaketa batzuetan aurkeztutako edo/eta argitaratutako argazkien, kartelen,
pinturen eta abarren plagio badira.
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4. OBRAK ZAINTZEA:
Udala arduratuko da obrak zaintzeaz eta baldintza onetan edukitzeaz; ez du
inolako ardurarik onartuko besteren kausagatik aipatutako lanak kaltetzen edo
hondatzen badira.
5. EPAIMAHAIA
Lehiaketa ebatziko duen epaimahaia Antsoaingo Udalak izendatzen dituen
pertsonek osatuko dute.
Haurren lehiaketan epaimahaiak aukeratuko du irabazlea eta erabakia
apelaezina izango da.
Helduen kategoriari dagokionez, epaimahaiak bost kartel finalista aukeratuko
ditu. Horien artean Antsoainen erroldatutako egilerik balego, Antsoaingo sari
berezia jasoko luke.
Bost kartel finalista Antsoaingo Udaletxeko hallean egongo dira ikusgai, ohiko
ordutegian eta udal webgunean argitaratuta. Ekainaren 24tik 30era
herritarrek parte hartzeko epea irekiko da banakako bozketa bidez,
herritarren boto gehien jaso dituen kartelak lehiaketaren irabazlea izango
delarik. Bozketa, ekainaren 28ko 14:00ak arte egin ahal izango da udaletxeko
herritarren arreta bulegoan, 012 telefonoaren bitartez (astelehenetik ostiralera)
eta udalaren webgunean (www.ansoain.eu). Botoa emateko baldintzak 16
urtetik gorakoa izatea eta Antsoainen erroldatuta egotea dira.
Kartelaren egiletza ezin izango da lehiaketa prozesuan zehar argitara eman.

6. OBREN ERAKUSKETA:
Antsoaingo Udalak erakusketa publikoa antolatzeko eskubidea izanen du, parte
hartu duten kartel batzuekin edo guztiekin, behar den moduan jakinaraziko den
egunean, lekuan eta orduan.
7. SARIAK:
Epaimahaiak, kategorien arabera, honako sariak emanen ditu:
- HELDUAK

1. saria: 400 €

Antsoaingo lehenengoarendako sari berezia, bost lan hoberenen artean
gelditzen bada, 200 €
- UMEAK

1. Saria: 125 euroko txartela, Antsoaingo liburu dendan erosteko.
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Saria jaso duten lanak: jabetza Antsoaingo Udalera pasatuko da; egileak
erreprodukzio eskubideak Udalari lagako dizkio.
Saritutako parte-hartzaile bakoitzak sari bakarra jasotzeko eskubidea izanen
du.
Saritu gabeko obrak parte-hartzaileek eskura izanen dituzte, lehiaketaren
ondorengo hogeita hamar egunetan. Epe horretan jasotzen ez badira, egileek
uko egiten dutela ulertu, eta edozein helegite edo indemnizazio eskubide
galduko dute.
Epaimahaiak ahalmena izanen du lehiaketako sari bat edo guztiak saritu gabe
uzteko.
8. SARI BANAKETA:
Saritutako lehiakideek konpromisoa hartzen dute saria pertsonalki jasotzeko
Udalak horretarako antolatzen duen ekitaldian. Hala ere, saria esandako
ekitaldian jaso daiteke behar adinako aurrerapenarekin izendatzen den beste
pertsona baten bidez. Izendapena Udaleko Idazkaritzari jakinaraziko zaio. Ez
da saririk ordainduko eginen den ekitalditik kanpo.
9. AZKEN XEDAPENA:
Lehiaketan parte hartzeak oinarri hauen onarpena dakar. Oinarri hauetan
aurreikusten ez den edozein egoera lehiaketa honetako epaimahaiak erabakiko
du.

