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ATARIKO GABONETAKO POSTALEN V. LEHIAKETA, 2018 

Oinarriak 

 

• Zertan da lehiaketa? 

 

Ataria Salburuko hezeguneak interpretatzeko zentroaren ekimena da Gabonetako postalen 

lehiaketa, arte sorkuntza tresna egokia izan baitaiteke natur inguruneak, eta zehazkiago, 

Salburuko hezeguneak gordetzen dituen balioak, interesa eta garrantzia nabarmendu eta 

zabaltzeko. Era berean, herritarren parte hartzea sustatu nahi da, kultura zein gizarte 

aniztasunerako eta aberastasunerako bide gisa.   

 

Atariak eta/edo bisitariek Gabonetako zorion-agur gisa erabiliko dituzte irabazten duten 

postalak.  

 

• Nork har dezake parte? 

o Herritarrek, oro har 

Maila hauek ezarri dira: 

A MAILA: 5 eta 16 urte bitarteko haurrak.  

B MAILA: 16 urtetik gorakoak. 

o Gasteizko udalerriko ikastetxeek 

Ikastetxeek ikasgelaka har dezakete parte, hau da, ikasgela bakoitzeko lan bakarra aurkeztuta. 

Maila hauek ezarri dira: 

• Zein da gaia? 

Gabon garaia Salburuan izango da gaia. Parte hartzaileek parkeari buruzko argibiderik behar 

izanez gero, Atarian eska dezakete. 

• Nola parte hartu? 

 

Lanek argitaragabeak izan beharko  dute, eta lehiatzaileek egindakoak.  

 

MODALITATEA: paperean. 

Lehiatzaile bakoitzak lan bakarra aurkeztu ahalko du, edozein teknika erabiliz (purpurinak eta 

tinta metalikoak izan ezik), gehienez DIN-A4 tamainan.  

 

Irudiak bertikalak zein horizontalak izan daitezke. Ez du sinadurarik agertu behar. Lanak 

tolestuta ez aurkeztea gomendatzen da, sarituta gertatuz gero inprimaketa arazorik izan ez 

dadin. 
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• Zein da aurkezteko epea, lekua eta modua? 

 

Lanak abenduak 2an, 19:00ak baino lehen aurkeztu beharko dira.  

 

Paperean egindako lanak gutunazal itxi batean aurkeztuko dira, kanpoaldean ATARIKO 

GABONETAKO POSTALEN V. LEHIAKETA eta egilearen edo ikasgelaren ezizena jarrita.  

 

Beste gutunazal batean datu hauek emango dira:  

- Bakarkako parte hartzaileen kasuan, egilearen datu pertsonalak: ezizena, izen-

abizenak, adina, harremanetarako telefonoa eta posta elektronikoa. 

- Ikasgelen kasuan: ikastetxearen izena, egilearen ezizena, ikasgela eta maila, 

helbidea, telefonoa eta harremanetarako posta elektronikoa. 

 

Aurkezteko lekua: 

 

ATARIA, Salburuko hezeguneak interpretatzeko zentroa 

Biosferaren ibilbidea, 4 

01013 Vitoria-Gasteiz 

Araba 

 

• Nola aukeratuko dira irabazleak? 

 

Epaimahaiak aukeratuko ditu maila bakoitzeko postal irabazlea. Hauek aukeratzeko, 

edertasuna ez ezik, teknika, berritasuna, konposizioa eta sormena ere balioetsiko  dituzte. Kide 

hauek osatuko dute epaimahaia: IGIko teknikari bat, Gasteizko Udaleko Kopiagintza Ataleko 

teknikari bat eta izen handiko artista bat. 

 

Epaimahaiaren epaia abenduaren bigarren astean (10tik 16ra) jakinaraziko da, web orrian. 

Irabazleei telefonoz eta posta elektronikoz jakinaraziko zaie.  

 

• Zein sari jasoko  dute irabazleek? 

 

Sari hauek emango dira maila bakoitzean: 

 

1. SARIA  

 

o Banakakoak: 

 

- Bi pertsonarentzako bonoa, Atariaren 2019ko agendako 3 jardueratan 

lehentasunez eta doan parte hartu ahal izateko.  

 

 

o Ikasgela: 

 

- Askaria ATARIko kafetegian, ikasgela osoarentzat. 

- Atariko Ingurumen Hezkuntzako programan lehentasunez parte hartzeko 

gonbidapena, joan-etorrietarako kostuak barne. 
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2. SARIA 

 

o Banakakoak: 

 

 - Bi pertsonarentzako bonoa, Atariaren 2019ko agendako 2 jardueratan lehentasunez 

eta doan parte hartu ahal izateko. 

 

o Ikasgela: 

- Atariko Ingurumen Hezkuntzako programan lehentasunez parte hartzeko 

gonbidapena, joan-etorrietarako kostuak barne. 

 

3. SARIA 

 

o Banakakoak: 

 

 - Bi pertsonarentzako bonoa, Atariaren 2019ko agendako jarduera batean 

lehentasunez eta doan parte hartu ahal izateko. 

 

o Ikasgela: 

 - Atariko Ingurumen Hezkuntzako programan lehentasunez parte hartzeko 

gonbidapena, joan-etorrietarako kostuak barne. 

 

 

• Noiz banatuko dira sariak? 

 

Abenduaren 16ean (igandea) banatuko dira sariak, 17:00etan, Atarian. 

 

• Zertarako erabiliko dira saritutako postalak? 

 

Irabazten duen postala Gabonetako zorion-agur gisa erabiliko du Atariak, egilearen izen-

deiturak aipatuz. Postalak ere inprimatu egingo dira eta zenbait ale Atariko bisitarien eskura 

jarriko dira, haiek ere zorion-agur gisa erabil dezaten. 

 

Udalak eskubide izango du saritutako irudia aldatzeko, inprimatzeko zailtasun teknikorik bada 

edo hasieran aurreikusita ez zegoen testu edo logotiporen bat sartu nahi badu. 

 

• OHARRAK  

 

o SARIRIK JASO EZ DUTEN LANAK ITZULTZEA 

Postala berreskuratu nahi dutenek ATARIra joan behar dute, urtarrilaren 9tik otsailaren 27ra 

arte. 

 

Antolatzaileek ahalik eta ondoen zainduko dituzte lanak, baina ez dira erantzule izango 

hondatu edo galtzen badira. 

 

o LEHIAKETAREN OINARRIAK ONARTZEA 

Deialdi honetan parte hartzeak oinarriak onartzen direla esan nahiko du; oinarrietan aurreikusi 

gabekoetan antolatzaileen esku geratuko da interpretazioa. 
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o EGILE ESKUBIDEAK UZTEA ETA DATU PERTSONALAK BABESTEA 

Udala bihurtuko da aurkezten diren lan guztien jabea, eta zabalkunderako material gisa 

erakutsi, argitaratu eta editatu ahalko ditu, beti egilearen izen-deiturak adierazita. 

 

Parte hartzaileen erantzukizuna izango da hirugarrenek eskubiderik ez izatea, bai eta  irudi-

eskubideei dagokienez egiten diren erreklamazioak ere. 

 

Lehiaketaren bidez lortzen diren datuak Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko 15/1999 

Legeari jarraituz tratatuko dira, eta ez zaizkio besteri utziko edo jakinaraziko. 


