
 

#M8ZirtZart argazki lehiaketa 
 

Egin bat ekimenarekin, Emakumeen Nazioarteko Egunaren 
aldeko #M8ZirtZart hashtagaren bitartez. Gainera, 
lehiaketan parte hartzen baduzu, zenbait sariren zozketan 
ere sartuko zara. Lehiaketa ZirtZart Basauri Udalaren 
Gazteria Atalak antolatzen du, Kultur Basauriren  eta 
Marienearen laguntzarekin.  
 
Gaia: emakumeak gaur egun, ikuspegi zabaletik. Martxoaren 
8ko Emakumeen Nazioarteko Egunaren kariaz antolatu da 
lehiaketa, ikusgai jartzeko emakumeek gure gizartean duten 
garrantzia. 
 

Martxoaren 4ra arte jasotako proposamenak lehiatuko dira. Horiexen artean hautatuko dituzte 
antolatzaileek irudi irabazleak. Martxoaren 9an izango da sariak banatzeko ekitaldia, Ibaigane 
Kultur Etxean, arratsaldeko zazpietatik aurrera. Sarrera doakoa izango da, tokiak agortu arte. 
 
BALDINTZAK 
 

- Basaurin bizi, eta 12-25 urte dituzten gazteek hartu ahalko dute parte ekimenean. 
- Aurkeztutako argazkiaren gai nagusia izango da emakumeak gaur egun. 
- Banaka zein taldeka hartu ahalko da parte. 
- Irudian pertsona ezagunak ageri badira, egileek haien baimena beharko dute. 
- Argazkiak jatorrizkoa izan beharko du —norbanakoak edo taldeak egindakoa—. 
- Norbanako edo talde bakoitzak argazki bana aurkeztu ahalko du.  
- Ez dira onartuko beste lehiaketa batzuetan sarituak izan diren argazkiak. 
- Bakar-bakarrik onartuko dira Instagram plataforman #M8ZirtZart hashtagari lotutako 

argazkiak. 
- Baztertu egingo dira pertsonen duintasunaren edota edozein giza eskubideren aurka 

doazen erretratuak.  
- Irabazleek, saria eskuratzeko, martxoaren 9an Ibaigane Kultur Etxean egingo den ekitaldira 

joan beharko dute. 
 
SARIAK 
Hauexek dira #M8ZirtZart argazki lehiaketaren sariak: 

- Lehenengo saria: 200 €.  
- Bigarren saria: 100 €. 
- ACCESIT-A (12-17 urte): bat-bateko argazkien kamera. 

 
Epaimahaiak honako irizpide hauek hartuko ditu aintzat, aurkeztutako argazkiak ebaluatzerakoan: 

- Proposatutako gaiarekin duten lotura. 
- Originaltasuna. 
- Argazkiaren kalitatea. 

 
Sarituek, beren aldetik, antolatzaileei lagako dizkiete argazkiak ustiatzeko eskubideak. 
Epaimahaiaren erabakia ezingo da atzera bota. Era berean, epaimahaiak banatu gabe utzi ahalko 
du saria, jotzen badu aurkeztutako lanen artean batek ere ez daukala behar besteko kalitate-maila. 
 



 

OINARRIOK ONARTZEA 
Antolatzaileek Oinarri hauek aldatu ahal izango dituzte, horrek lehiaketa hobeto garatzen 
lagunduko badu. Lehiaketan parte hartzen dutenek Oinarri hauek guztiak onartzen dituztela joko 
da. 
 
ARGIBIDE GEHIAGO  
Basauriko Udala – ZirtZart Basauri, Gazteen Informazio Bulegoa - Kultur Basauri 

- Telefonoa: 944 666 400 – 944 666 430 
- e-posta: zirtzart@basauri.eus 
- Webgunea: zirtzart.basauri.eus  
- Sare sozialak: 

o Instagram: instagram.com/zirtzartbasauri  
o Facebook: facebook.com/zirtzartbasauri 
o Twitter: twitter.com/zirtzartbasauri 
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