"Gure merkataritza oso gertu dago"
adierazpen plastikoko lehen lehiaketaren oinarriak,
Eguesibarreko Udaletik, merkatarien Elkartearekin
lankidetzan.
"Merkataritzaren eta mugikortasunaren jaia" dela eta, Eguesibarko Udalak haurrentzako
adierazpen plastikoko lehen lehiaketa deitu du, kanpaina honen barruan.
1.- Lehiaketa honetan 14 urte arteko haurrek parte hartu ahal izango dute. Bi kategoria
ezartzen dira:
• Lehen kategoria 8 urtera arte (2012ra arte jaiotakoak, biak barne).
• Bigarren kategoria: 8 eta 14 urte bitartekoak (2007tik 2013ra bitartean jaiotakoak, biak
barne).
2.- Egile bakoitzak lan bakarra onartuko du. Aurkeztutako obrek honako baldintza hauek
bete beharko dituzte:
A. Gaia: "Gure saltokia oso gertu dago". Mugikortasunaren egunean, Eguesko Haraneko
saltokiaren irisgarritasuna eta hurbiltasuna azpimarratu nahi da, erosketak oinez, bizikletaz,
garraio publikoan edo erosketetarako erreserbatutako aparkalekuen bidez egiteko aukera
ematen digulako.
B. Aukeratutako teknika librea izango da.
C. Euskarriaren neurriak DIN A4: 29,7 x 21 cm izango dira, edozein posiziotan.
D. Oinarriei hertsiki lotzen ez zaizkien obrak baztertu egingo dira.
E. Aurkeztutako lan guztiek honako datu hauek eraman beharko dituzte nahitaez atzealdean
eta letra larriz idatzita: obraren izenburua, egilearen izen-abizenak, jaiotze-urtea,
harremanetarako telefonoa. Eskatutako datuak ez dituzten obrak ezetsi egingo dira.
3.- Lanak irailaren 13tik 18ra bitartean aurkeztu behar dira lehiaketaren bereizgarria duten
Haraneko establezimenduetan.
4.- Lanak irailaren 20tik aurrera egongo dira ikusgai udaletxeko atarian.
5.- Kategoria bakoitzeko hiru sari ezartzen dira. Sariak marrazki/pintura materialarekin
eta/edo segurtasun-elementuekin trukatzeko txartelak izango dira.

6.- Mugikortasuneko zinegotziak, udaltzainburuak eta merkatarien elkarteko lehendakariak
osatuko dute epaimahaia. Epaimahaiaren erabakiak kalitate, originaltasun eta zailtasun
teknikoko irizpideak hartuko ditu kontuan, parte-hartzaileen kategoriaren eta adinaren
arabera.
7.- Irailaren 21ean, epaimahaiak epaia emango du eta irabazleei jakinaraziko zaie.
8.- Lehiaketa honetako irabazleen izenak eta sari-banaketa irailaren 22an, asteazkenean,
jakinaraziko dira, 18: 00etan, udaletxean.
9.- Lehiaketan parte hartzea doakoa da, eta ez du behartzen inolako erosketarik egitera.
10.- Lehiaketaren irabazleek datuak eta irudia argitaratzeko aukera ematen diete Udalari eta
merkatarien Elkarteari.
11.- Udalak eskubidea du lehiaketa hori aldatzeko, eteteko edo eteteko, justifikatutako
arrazoiengatik edo lehiaketaren espiritua urratzen duten arrazoiengatik, baina horrek ez du
inolako erantzukizunik ekarriko Udalarentzat.
12.- Lehiaketan parte hartzeak oinarriak eta jarraibideak onartzea dakar.
13.- Udalak marrazkiak jasotzeko mugak zabaltzeko edo murrizteko eskubidea du.
14.- Udalak, lehiaketaren antolatzailea den aldetik, oinarri hauetako edozein puntu
aldatzeko eskubidea izango du.
15.- saritutako obrak Udalaren jabetzakoak izango dira, eta egokitzat jotzen den guztietan
erabili ahal izango dira, egiletza jasota.

