
 

 

 

 

   
 

EGUESIBARKO GRAFITI LEHIAKETAREN OINARRIAK: 

“HAURREN ESKUBIDEAK” 

Eguesibarko Udalak grafiti-lehiaketa hau antolatzen du, Haurren eta Nerabeen Astearen barruan, 

herritar guztiei, eta bereziki gazteei, berdintasunaren balioak eta hiriko arte gaztea sustatzeko balioak 

hurbiltzeko. 

1.- Parte-hartzailearen betekizunak. Lehiaketa honetan parte har dezake 16 urtetik gorako edozein pertsonak 

edo pertsona-taldek, zigortuta daudenek edo beste edozein administrazio publikotan prozedurak irekita 

dituztenek izan ezik. 

  
Adingabeen kasuan, aitak, amak edo legezko tutoreak lehiaketa honetan parte hartzeko baimena eman beharko 

du, bai eta lehiaketa horrekin zerikusia duen edozein lagapen egiteko ere. (ERANSKINAK) 

  
Taldea bada, gehienez ere 4 kidek osatuko dute. Kasu horretan, taldea parte-hartzaile bakartzat hartuko 

litzateke. 

2.- Prezioa. Lehiaketan izena ematea doakoa da. 

3.- Datak eta modua. Parte-hartzaile bakoitzak zirriborro bakarra eta argitaragabea aurkeztu beharko du, oinarri 

hauetan ezarritako epeen barruan: 2022ko urriaren 17tik 2022ko azaroaren 2ra. 

  
Jatorrizko zirriborroak artxibo digitalean aurkeztuko dira, posta elektronikoaren bidez. 
 Koloretakoak izanen dira, lanaren izenburua eta izengoitia izan beharko dituzte. Lan anonimoak ez dira 

baliozkoak izanen. Teknika librea izanen da, eta obra ongi garatzeko behar den edozein material erabili ahal 

izanen da. 
 Zirriborroa inprimatutako formatuan ere aurkeztu ahal izanen da, Eguesibarko Udaleko Gazteria Alorrean edo 

FAZeko Gazte Programan, A3 proportzioan, aukeratuz gero egin nahi den graffiti horma-irudiaren 

proiektuarekin. 

4.- Gaia. Jorratu beharko den gaia Haurren Eskubideei buruzkoa izanen da nahitaez, eta aurtengoak Parte 

hartzeko Eskubidea eta/edo Entzuna izateko Eskubidea izanen dira. 

  
Lanak originalak eta argitaratu gabeak izanen dira. Ez da onartuko eduki politikoak, lotsagabeak, lizunak, 

xenofoboak dituen edo pertsonen duintasunari erasotzen dion beste edozein lanik. 

5.- Dokumentazioa. Zirriborroaz gain, I. eranskineko inskripzio-orria eta II. eranskineko baimena bidaliko zaizkio 

Eguesibarko Udalari, egileak sinatuta. Baimena horretan, egileak eskubide guztiak emanen dizkio Eguesibarko 

Udalari, lehiaketara aurkeztutako obrak osorik edo zati batean argitaratzeko, erreproduzitzeko edo banatzeko 

eskubideei uko eginez. Era berean, handik eratorritako edozein erreklamaziori uko eginen dio, betiere Jabetza 

Intelektualari buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen apirilaren 12ko 1/1996 Legegintzako Errege 

Dekretuan eskatutako baldintzetan. 

 
 6.- Ematea. Bozetoak fisikoki bidali ahal izanen dira gutun-azal itxi batean edo formatu digitalean, honako 

helbide hauetara: 2022ko grafiti lehiaketa. 

• Posta elektronikora bidalita aurkezten ahalko dira: programajoven-gazteprograma@egues.es 
 juventud-gazteria@egues.es  

• Helbide fisikora igortzeko: 

EGUESIBARKO UDALA 
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Garajonay kalea, 1 

31621 – SARRIGUREN. 

7.- Azken eguna: Izena emateko eta lanak entregatzeko azken eguna 2022ko azaroaren 2a izanen da, 

14:00etan. Hautatutako zirriborroen gaineko erabakia 2022ko azaroaren 4an jakinarazi eta argitaratuko da. 

8.- Saria. Horma-zirriborroaren irabazlearendako saria hura egiteko behar den materialaren guztizko gastua 

izanen da, bai eta irudi hura margotzeko horma publiko bat lagatzea ere. Hormaren tamaina 2 x 10 m-koa da, 

eta 2022ko azaroaren 19an, larunbata, egitea proposatu da. 

9.- Jakinarazpena. Artista irabazlearen gaineko erabakia Eguesibarko Udalaren webgunean eta haren sare 

sozialetan argitaratuko da. 

10.- Azalpena. Lehiaketara aurkeztutako zirriborroak ikusgai jarri ahalko dira. 

11.- Plazak. Parte hartzeko plazak ez dira mugatuak. Udalaren arduradunek osatutako epaimahaiak erabakiko 

du nork irabaziko duen, betiere lanen originaltasunean eta sormenean oinarrituta. Antolatzaileek irabazleei 

informazioa emanen die, aurrez izena emateko inprimakian, 2022ko azaroaren 4a baino lehen, telefonoz edo 

posta elektronikoz. 

12.- Ezustekoak eta salbuespenezko kasuak. Erreserbak eta mugak. Eguesibarko Udalak beretzat gordetzen 

du lehiaketa bertan behera uzteko, ezeztatzeko, luzatzeko, murrizteko edo aldatzeko eskubidea, halabeharrez 

edo bere borondatearekin zerikusirik ez duten arrazoiengatik. Kasu hori gertatuz gero, Eguesibarko Udalak ez 

luke erabakia justifikatu beharko, eta ezinen litzaioke inolako erantzukizunik eskatu, betiere parte-hartzaileek 

eskuratutako eskubideei kalterik egin gabe. 

13.- Datuen babesa eta datu pertsonalen zuzenketa: 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoarekin bat etorriz, 

jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak fitxategi batean sartuko direla. Fitxategi horren arduraduna 

Eguesibarko Udala da, eta honako helbide hau du: Garajonay kalea 1, Sarriguren, Nafarroa. Fitxategi honen 

helburua da gure bezeroekiko merkataritza-harremanak kudeatzea eta kontrolatzea. Nahi izanez gero, 

baimena baliogabetu ahal izanen duzu, eta datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko 

eskubideak baliatu; horretarako, idazki bat bidali beharko duzu adierazitako helbidera, zure NANaren 

fotokopia bat erantsita. 

14.- Oinarriak onartzea. Lehiaketa horretan izena emateak esan nahi du oinarriak osorik onartzen direla, eta 

antolatzaileek oinarri horietakoren bat aldatzeko eskubidea izanen dute salbuespenezko kasuetan. 

  



 

 

 

 

   
 

I. ERANSKINA 

EGUESIBARKO GRAFFITI LEHIAKETAN IZENA EMATEKO BULETINA 

  

Parte-hartzailearen edo taldearen izengoitia: _________________________________ 

Proiektuaren izenburua: _______________________________________________ 

Abizenak: _______________________________________________________ 

Izena: ________________________________________________________ 

NAN: ______________________________ Adina: ______________________ 

Helbidea: _______________________________________________________ 

Herria: ___________________________ 

Posta kodea: _______________________ 

Telefonoa: ___________________________ 

Posta elektronikoa: ___________________ 

  

_____________________ (e) n, 2022ko ______________ren _____ (e) (a) n. 

Sinadura: 

  

  

** 14 urtetik beherakoa izanez gero, amaren/aitaren/legezko tutorearen NANa eta sinadura: 

Sinatua: ___________________________________________ jauna/andrea 

  

  

* Lehiaketan parte hartzeak oinarri guztiak erabat onartzea dakar. 

Bosgarren oinarrian adierazten den bezala beteta bidali hona: 

- Eguesibarko Udala - Gazteria Alorra 

Garajonay kalea, 1 - 31621 SARRIGUREN 

- programajoven-gazteprograma@egues.es edo juventud-gazteria@egues.es helbidera. 
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II. ERANSKINA 

BAIMENA Eguesibarko Udalari Graffiti Lehiaketara aurkeztutako lanak osorik edo zati batean 

argitaratu, erreproduzitu edo banatzeko, sor daitekeen edozein erreklamazio motari 

esanbidez uko eginez eta Jabetza Intelektualaren Legearen Testu Bategina onartzen duen 

apirilaren 12ko 1/1996 Legegintzako Errege Dekretuan eskatzen den moduan, egileak edo 

taldearen ordezkariak sinatuta. 

  

  

  

_____________________ (e) n, 2022ko ______________ren _____ (e) (a) n. 

Sinadura: 

  

  

  

Sinatua: ___________________________________________ jauna/andrea 

  

 

 


