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Argazki lehiaketa

12. edizioa

“GURE INGURUARI BEGIRADA BAT”

NATURAREN
IKUSKIZUNA

OINARRIAK
1- Partaideak: Nahi duten zaletu guztiek hartu ahal izango dute parte 

lehiaketa honetan. 
2- Eremu geografikoa: Ezinbestean, Azpeitiko eta Azkoitiko udalerrie-

na izango da, beraz, Azpeitian eta Azkoitian ateratzen ez diren arga-
zkiak EZ DIRA ONARTUKO. Argazkiaren egilea arduratuko da hori 
horrela izateaz. 

3 - Aurkezteko era: Egile bakoitzak gehienez 10 argazki aurkez ditza-
ke. Formatu digitalean (CD batean grabatuta), 300mm x 200mm 
eta 300 dpi-etara, JPEG formatuan.  

4- Argazkiak nola identifikatu: Egile berak aurkeztutako argazki bakoi-
tzak kode bat izango du: lehenik, argazkia positiboa (P) edo negati-
boa (N) den adieraziko da, ondoren gidoi baxu bat; segidan egileak 
aukeratutako LEMA eta ondoren beste gidoi baxu bat eta azkenik 
bere argazki zenbakia.  

Adibidez: (1 )_LEMA_ (2 ).jpg
(1 ): (P) positiboa edo (N) negatiboa, argazkiaren arabera. 
LEMA: egileak aukeratutako hitza, argazki guztietan berdina izango da. 
(2 ): argazkiaren zenbakia, bi digito erabiliz (01,02,03...).
 

Azaldutako moduan identifikatuta ez daudenak ez dira ontzat hartuko. 
5- Entregatu beharreko orria: CD-a kartazal itxi batean sartuko da 

eta honekin batera, aparteko orri batean, egilearen izen-deiturak, 
harremanetarako telefonoa, NAN zenbakia eta aukeratutako LEMA. 
Gainera, ezinbestean adierazi beharko da aurkezten dituen lanen 
zerrenda bakoitzaren kodearekin, kategoria eta argazki atera den 
tokiaren aipamena. Kartazalean, kanpotik, argazkilariak aukeratu 
duen lelo edo lema jarriko du argi eta garbi (hitz bakarra aukeratzea 
eskatzen da). 

6- Bidalketa: Lanak postaz bidaliko dira, behar bezala babestuta eta 
gastu guztiak ordainduta, “TOKIKO AGENDA 21 ‘Gure inguruari 
begirada bat’ argazki lehiaketa” izenburuarekin eta helbide hauetako 
batetara Plaza Nagusia, 5 - 20730 Azpeitia edo Herriko Enparantza, 
z/g - 20720 Azkoitia.

7- Epaimahaia: Antolatzaileek izendatuko dute eta bere erabakiaren 
aurka ezingo da jo. 

Oinarriotako baldintzak betetzen ez badira lanak baztertu egingo dira.

SARIAK
• Argazkiak baloratzeko garaian, gaiarekin duen zerikusia, orijinal-

tasuna, kalitatea eta gaurkotasuna, hartuko dira kontutan. 
• 100 euroko hamabi sari banatuko dira, sei arlo bakoitzean.
• Argazkilari batek kategoria bakoitzean sari bakarra jaso dezake. 

EPEAK
• Lanak aurkezteko epea: Azaroaren  8an azken eguna.
• Epaimahaiaren erabakia: Azaroaren 18an.
• Sari banaketa: Azpeitian, azaroaren 30ean.
• Saritutako argazkiak, Azpeitiko eta Azkoitiko Udalen esku geratuko 

dira, eta nahi duten erabilera emango diete, beti ere izena adieraziz. 
• Antolatzaileek, erakusketa antolatzeko 50 euroren truke saritu gabe-

ko 12 argazki ezberdin aukeratuko ditu. 

*OHARRAK
Lehiaketa honetan parte hartzeak berekin dakar oinarriok 
erabat onartzea. Oinarriotan arautu gabeko kasuak 
ebazteko ahalmena du epaimahaiak. 

Antolatzaileek kontu handiz zainduko dituzte lanak baina 
ez dute bere gain hartzen borondatearen kontra galdu edo 
hondatzearen erantzukizunik. Oinarri hauetan aurreikusten 
ez den beste edozein ustezko kasu antolakuntzak ebatziko 
du. 

Partaideak arduratuko dira jabetza intelektualaren inguruko 
xedapenak eta aurkeztutako argazkien irudi eskubideak 
betetzeaz, adieraziz euren zabaltze eta/edo erreprodukzioa 
lehiaketaren testuinguruan eta oinarri hauetan ez dutela 
bitartekorik kaltetzen eta pertsonalki ardura hartaz sor 
daitezkeen edozein erantzukizunen aurrean. 

Informazio gehiago
Azkoitia: 943 85 71 72 (Amaia Argarate) 
ingurumena@azkoitia.net

Azpeitia: 943 15 70 70 (Izaskun Zeziaga)  
agenda21@azpeitia.net

GAIA: Naturak egunero hitz egiten digu. Onerako eta kalterako duen indarra eta ahalmena adierazten digu. Izan 
loreen eta fruituen ernatzea, egunsenti ederrak, ostadarra edota uholdeak, lurrikarak, luiziak... gertaera positibo 
nahiz negatiboek, denek, irudi ederrak sortzen dituzte. Lehiaketa honen helburua adierazpen horiek argazki bidez 
jaso eta jendaurrean egingo den erakusketan ezagutzera ematea da.

GAIA:

Azpeitiko eta Azkoitiko Tokiko 
Agenda 21aren baitan antolatzen 
da argazki lehiaketa hau

Antolatzaileak: Laguntzaileak:

ANAITASUNA, M.B. LAGUN ONAK, M.B.

Argazkia: Im
anol M

anterola


