
2015EKO SAN FAUSTOKO JAIETARAKO “KARTEL TXIKI” LEHIAKETARAKO 

DEIALDIAREN OINARRIAK. 

 

1. Egile bakoitzak, gehienez ere, lan bana aurkeztu ahal izango du. 

2. Kartelak DIN A-3 neurrikoak (297x210) izango dira.  

3. Lehiaketara Basauriko Jaiek berezko dituzten gai eta sinboloak aurkeztuko dira, eta 

bertan parte hartu ahal izango dute LH1etik DBH1era arteko Basauriko ume guztiek. 

Ezinbestekoa izango da lanak originalak izatea eta ez izatea jadanik argitaratutako 

argazki, kartel edo marrazki baten edota horien zati baten kopia. 

4. 200 kartel baino gehiago aurkezten badira, Zoroak kuadrillako kideek lehen 

hautaketa bat egin eta azken bozketarako marrazkiak aukeratuko dituzte.  

5. Kartelak egilearen sinadurarik gabe aurkeztuko dira. Atzealdean leloa idatziko da, 

“TXIKI” berbarekin batera. Kartelarekin batera itxitako gutun-azala ere eramango da, 

kanpoaldean kartelaren lelo bera eta egilearen adina eta kurtsoa adierazita. Gutun-

azalaren barruan egilearen datu hauek jasotzen dituen oharra sartuko da: izen-

abizenak, helbidea, telefono-zenbakia eta zein ikastetxe eta ikasturtetan dagoen. 

Edozelan ere, kartelean honako hau idatzi beharko da: 

BASAURIKO JAIAK 2015 

SAN FAUSTO 

URRIAK 10-18 OCTUBRE 

5. Epaimahai kalifikatzailea jarraian adierazitako moduan eratuko da: 

Lehendakaria: Alkatea edo berak eskuordetutako zinegotzia. 

Epaimahaikideak: 

— Alderdi bakoitzeko ordezkari bat. 

— Herriko Taldeak-en ordezkari bi. 

— Zoroak-en ordezkari bi. 

— Artista edo arloko teknikari bi. 

Idazkaria: udal langile bat. 

6. Epaimahai kalifikatzailea Udaletxean bilduko da iraileko lehenengo astean, 

hamabietan, helduen lehiaketa baino egun bat lehenago, kartel irabazlea aukeratzeko. 



7. Epaimahaiak saria eman gabe utzi ahal izango du, aurkeztutako lanek gutxieneko 

maila artistikoa ez dutela uste badu, edota ikusten badu lehiaketa ez dela egin behar, 

aurreikusi gabeko inguruabarrak edo inguruabar bereziak direla eta. 

8. Epaimahaiaren erabakia apelaezina izango da eta jakitera emango da ohiko 

komunikabideak erabilita. 

9. Sari nagusi bakarra banatuko da, hauxe: 

- Basauri Kirolak-eko pabilioi bat ordubetez eta igerilekua beste ordubetez 

erabiltzeko aukera, eta, horren ostean, gehienez ere 15 haurrentzako askaria 

kafetegian. Hori guztia instalazioak libre egotearen menpe egongo da. 

- Zoroak koadrillako kideek, Basauriko dendetan erosteko 120 euroko bale bat. 

— Basauriko Social Antzokiko zinemarako zortzi sarrera, eta beste bi umeentzako 

ikuskizunetarako. 

10.-20 lanik onenak Ibaigane Kultur Etxean egongo dira ikusgai, urriaren 5etik 22rara 

bitartean.  

11. Epaimahaiak uste badu xehetasun edo koloreren bat aldatu behar dela, kartelak 

bere xedea hobeto bete dezan, saritutako kartelaren egileak hala egin beharko du. 

12. Udala izango da saritutako kartelaren jabea eta, beraz, berau erreproduzitu eta 

banatu ahal izango du egoki deritzon unean eta moduan. 

13. Lanak Herritarrei Informazioa eta Arreta emateko Bulegoan aurkeztuko dira, 

lanegunetan, 09:00etatik 13:00etara, iragarki hau BAOn argitaratzen den egunetik 

2015eko ekainaren 25era bitartean. Horrez gain, hala nahi duten umeek, marrazkiak 

eskolan entregatu ahal izango dituzte, eta gero, Zoroak kuadrillako kideek bertatik 

jasoko dituzte ezarritako epearen azken egunean, hau da, 2015eko ekainaren 25ean. 

14. Lana aurkeztean berau entregatu izanaren egiaztagiria emango da eta, agiri 

horrekin, kartela berreskuratu ahal izango da saritua suertatzen ez bada. 

15. Saria jaso ez duten lanak Kultura-Politika eta Euskara Arloan jaso ahal izango dira 

hilabeteko epean, 2015eko urriaren 29tik aurrera. Udala ez da izango aurkeztutako 

materialek garraiatzean, maneiatzean, erakusketan, biltegiratzean edo antzekoetan 

jasan ditzaketen kalteen erantzule. 

16. Lehiaketan parte hartzeak ekarriko du oinarri hauek goitik behera onartzea. 

Basaurin, 2015eko apirilaren  15ean 

ARLO BURUA 

O. I  

IDAZKARITZA OROKORRA 


