
 
 

 
 
ARGAZKI LEHIAKETA:  

EMAKUMEAK ESKEMARIK GABEKO JAIAK BIZIZ  
 
OINARRIAK: 
 

1. GAIA: emakume bezala gizarteratuta dauden pertsonen irudiak Garesko 
jaietan parte hartuz, generoak ezartzen duen mugarik gabe.  
 

2. AURKEZPENA. Irudiak euskarri digitalean aurkeztu behar dira soilik, 
zuri-beltzez nahiz kolorez. Erresoluzioa 5Mg eta euskarria JPG. Helbide 
honetara igorri behar dira areaigualdadgares@yahoo.com . Postarekin  
batera ondoko datuak bidali behar dira word dokumentu batean:  

a. Irudiaren izenburua.  
b. Egilearen izen-abizenak.  
c. Harremanetarako telefonoa.  
d. Posta elektronikoaren helbidea.  

Emateko epea irailaren 10 a arte izanen da.  
3. Aurkeztutako lanen BALORAZIO irizpideak hauek izanen dira: 

1º) Lanaren edukiak lotura izan behar du gaiarekin. 
2º) Argazkiaren kalitatea.  
3º) Originaltasuna. 

4. EPAIMAHAIA: berdintasun arloko zinegotzia, feminismoan 
errekonozimendua duen pertsona bat eta bere militantziagatik 
argazkigintzan duen ezagutza tekniko beste bat. Epaimahiaren erabakia 
erantzunezina da.  

5. SARIAK, 150 euroko bakoitza:  
a. Publikoaren saria.  
b. Epaimahaiaren saria.  

Jasotako irudi guztien artean hoberenen aurrehautaketa eginen da. 
Horretarako, modu publikoan erakutsiko dira guztiak, bozkatuak izan 
daitezen.  
Irudi berak bi sariak irabaziz gero epaimahaiaren saria bigarren postuan 
geratu denarentzat izanen da.  
6. EPAITZA: 

Epaimahiaren emaitza Udalaren web orriaren bidez kaleratuko da eta, 
telefonoz edo posta elektronikoz, jakinaraziko zaie saridunei. 
Epaimahaiaren erabakia erantzunezina da.   
Sari ematea Garesko udaletxean izanen da, hain zuzen ere, Ferietako 
larunbatean, ekitaldi publiko batean.  

7. Irudi kopuruak ez du mugarik baina, argazki hautatuen artean, 
pertsonako hiru argazki onartuko dira, gehienez.  

8. Irudiak izenburu batekin aurkeztuko dira eta zenbaki bana esleituko zaie 
lehenengo aurrehautaketa egiteko eta epaimahaiari emateko. Egileen 
datu pertsonalak ez dira ezagutuko sari ematea izan arte.  
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9. Irudi aurkeztearekin batera egileak baieztatzen du berak egin duela 
argazkia eta baimena ematen duela irudia argitaratzeko edo erakusteko 
behar den erreprodukzioa egiteko, osoki nahiz partzialki. Era berean, 
baimena ematen du argazkia Udal Artxibategian gorde ahal izateko. 
Oharra: erreprodukziorako edota erabilerarako baimenik gabeko 
argazkiak lehiaketatik kanpo geratuko dira.  

10. Irudiak aldatu ahal dira modu elektronikoan nahiz beste modu batez.  
11. Egilea irudiaren jabetza intelektualaz, datuen babesaz eta irudien 

eskubideaz arduratzeaz gain bermatu behar du argazkiaren zabalpenak, 
erreprodukzioak eta argitalpenak ez dituztela kaltetzen hirugarrenen 
eskubideak eta bere gain hartzen duela irudiaren harira sor daitekeen 
beste edozein ardura.     

12. Lehiaketa doanekoa da eta edonorentzat zabalduta dago.  
13. Parte hartzaileek lehiaketaren oinarri guztiak onartzen dituzte. Era 

berean, parte hartzaileak ematen du baimena datu pertsonalak (izen-
abizenak, helbide elektronikoa, telefonoa) jaso eta gorde fitxategi batean, 
lehiaketa honetan erabiltzeko xedearekin. Datuen jabeak eskubidea du, 
edozein unetan, datu pertsonaletan sartu, berrikusteko edo 
deuseztatzeko.Horretarako, jo beharko du helbide honetara: 
areaigualdadgares@yahoo.com   
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