
 

2016KO SAN FAUSTOKO JAIETARAKO «KARTEL TXIKI» LEHIAKETARAKO 

OINARRI ARAUTZAILEAK 

 

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

2.- Kartelak DIN A-3 neurrikoak (297 X 210) izango dira.  

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

Lanean ezingo da jarrera homofoboaren, xenofobaren, ez hizkera, irudi edo eduki 

sexistaren publizitatea edo horiek bultzatzea bilatuko duen erreferentziarik egin, eta 

ezta ere, edari alkoholiko eta tabakoaren erreferentziarik egin. Hori guztia Udalak gaiari 

buruz onartutako araudiarekin bat. Ildo horri jarraiki, Epaimahai kalifikatzaileak 

araudiaren kontra doazen kartelak lehiaketatik kanpo utz ditzake.  

Parte hartu ahal izango dute LH1 eta DBH1 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.- Kategoria bi bereziko dira:  

 - «Txikiak»: LH1eta LH4 bitarteko ikasleentzat. 

 - «Gazteak»: LH5eta DBH1 bitarteko ikasleentzat. 

5.- Kategoria bakoitzerako 50 kartel baino gehiago aurkezten badira, Zoroak kuadrillak 
lehen aukeraketa bat egingo du, hau da, Udalean epaimahaiak azken bozketa egiteko 
50 marrazki aurre-hautatuko ditu, kategoriako. 

6.- Kartelak egilearen sinadurarik gabe aurkeztuko dira. Atzealdean leloa idatziko zaie, 
«TXIKIAK» edo «GAZTEAK» berbarekin batera. Kartelarekin batera itxitako gutun-azala 
ere eramango da, kanpoaldean kartelaren lelo bera eta egilearen adina eta ikasturtea 
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 2016 

SAN FAUSTO 

URRIAK 8-16 OCTUBRE 

7.- Epaimahai kalifikatzailea jarraian adierazitako moduan eratuko da: 

Epaimahaiburua: 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. 

8.- Epaimahai Kalifikatzailea udaletxean batuko da 2016ko irailaren 8an, kategoria 
bakoitzeko kartel irabazlea hautatzeko. Hala egingo dute kartel seniorra aukeratu eta 
gero. 

9.- Epaimahaiak saria eman gabe utzi ahal izango du, aurkeztutako lanek gutxieneko 
maila artistikoa ez dutela jotzen badu, edota ikusten badu lehiaketa ez dela egin behar, 
aurreikusi gabeko inguruabarrak edo inguruabar bereziak direla eta.  

10.- Automatikoki baztertuak izango dira oinarri hauetan jasotako baldintzak betetzen 
ez dituzten lanak. 

11.- Epaimahaiaren erabakia apelaezina izango da, eta ezagutzera emango da ohiko 
komunikabideak erabilita. 

12.- Sari nagusi bakarra banatuko da kategoria bakoitzean, hauxe: 

«Gazteak» kategoria 

- Basauri Kirolakeko igerilekuan ordubeteko egonaldia eta, gero, askaria kafetegian, 
gehienez ere 15 umerentzat —instalazioak libre dauden egun batean, noski—. Eta 
Basauriko Indoor Multiabentura Parkerako lau sarrera, bi orduz bertan jarduteko.   

Zoroak kuadrillak 100 €-ko txartela emango du, Basauriko dendetan gastatzeko. 

«Txikiak» kategoria 

Social Antzokiko haur-ikuskizunetarako lau sarrera, eta zinemarako beste lau sarrera 
banatuko dira. 

Zoroak kuadrillak 50 €-ko txartela emango du, Basauriko dendetan gastatzeko. 

13.- 20 lanik onenak Ibaigane Kultur Etxean egongo dira ikusgai, urriaren 6tik 20ra 
bitartean (10 lan kategoria bakoitzeko). 

14. Epaimahaiak uste badu saritutako karteletan xehetasun edo koloreren bat aldatu 
behar dela, kartelak bere xedea hobeto bete dezan, egileek hala egin beharko dute. 

15. Udala izango da saritutako kartelen jabea eta, beraz, horiek erreproduzitu eta 
banatu ahal izango ditu, egoki deritzon une eta moduan. Hala eta guztiz, «Gazteak» 
kategoriako kartel irabazlea baino ez da agertuko, San Faustoko Jaietan haur eta 
gazteei zuzendutako ekitaldiak jasotzen dituzten egitarauetan. 

16.- Lanak Herritarrei Informazioa eta Arreta emateko Bulegoan aurkeztu ahal 

izango dira, lanegunetan, 09:00-13:00 bitartean, txapelketarako deialdian adierazitako 



epean. Bestela, haurrek nahi badute, ikastetxean bertan entregatu ahal izango dituzte 

marrazkiak. Zoroak kuadrillakoak horiek batu, eta HIABen aurkeztuko dituzte, deialdian 

adierazitako epea agortu aurretik. 

17.- Lan bakoitza aurkeztu izanaren egiaztagiria emango da, kartela bueltan jaso 

ahal izateko —baldin eta saritua izan ez bada—. Ez da hala egingo, ordea, Zoroak 

kuadrillakoek ikastetxeetan jasotako marrazkiekin. 

18.- Saria jaso ez duten lanak Kultura-Politika eta Euskara Arloan jaso ahal izango dira 
hilabeteko epean, 2016ko urriaren 31tik aurrera. Udala ez da izango aurkeztutako 
lanek garraiatzean, maneiatzean, erakusgai jartzean, biltegiratzean edo antzekoetan 
jasan ditzaketen kalteen erantzule. 

19.- Lehiaketan parte hartzeak ekarriko du oinarri hauek goitik behera onartzea. 

 

Basaurin, 2016ko martxoaren 8an. 

ATALBURUA 

 

 

O.E. 

IDAZKARI NAGUSIA 


