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BERANTEVILLAKO UDALEKO 

IPUIN MOTZEN TXAPELKETAREN OINARRIAK 
 

 

Berantevillako Udaleko Zinegotzitzak, Berantevillako Udal Liburutegiaren bidez, I.Ipuin Lehiaketaren deialdia 

zabaltzen du. Lehiaketa honako oinarriak izango ditu:  

 

 

1 – Parte-hartzaileak  
 

Lehiaketa parte hartzeko interesa duen edozein herritarrari zuzenduko zaio, bere adina edo nazionalitatea zein den 

kontuan hartu gabe, eta hurrengo kategoria hauek kontuan hartuta:  

 

A- Haurren kategoria: 12 urtera arte (12 urtekoak barne). 

B- Gazteen kategoria: 13 urtetik 17ra (17 urtekoak barne). 

C- Helduen Kategoria: 18 urtetik gora.  

 

Parte-hartzaile bakoitzak gehienez bi lan aurkeztu ahalko ditu.  

 

 

2 - Lanak: 
 

Lanak sortzeko gaia librea izango da.  

 

Lanak jatorrizkoak eta argitaragabekoak izan behar dira (edozein formatutan, formatu elektronikoa barne), euskaraz 

edo gaztelaniaz idatzita.  

 

Lanen luzaera, gehienez, lau orrikoa izango da. Jatorrizko aleak makinaz edota ordenagailuz idatziak izan behar dira, 

alde bakar batetik, 2,5 zentimetroko marjinak izanda, ertaineko tokia eta 12 puntutako tamainako Arial motako letra-

tipologia erabilita. Arau horiek ez dute haurren lanetan eragingo; izan ere, haurren kasutan eskuz idatzitako lanak ere 

onartu egingo dira.  

 

 

Bi kopia entregatu beharko dira eta ezingo dute lanen jatorria edota egilearen identitatea agerian utziko duten 

sinadurarik edo markarik izan. Lanek honako datu hauek eraman beharko dute: titulua, egilearen goitizena eta 

dagokien kategoria (haur, gazte edota helduen kategoria). 

 
 

Lanekin batera azal itxi bat erantsi beharko da, eta azalaren barnean honako datu hauek zehaztu beharko dira: 

egileraren izen-abizenak, erabilitako goitizena, lanen kategoria eta harremanetarako telefono zenbakia.  

 

Lanak paperezko formatuan ere entregatu ahalko dira honako helbidean:  

Biblioteca de Berantevilla 

Beheko / Abajo, 1 kalea 

01211 Berantevilla (Araba) 
 

Formatu elektronikoan ere entregatu ahalko dira, aukeran pdf- formatuan,  eta posta elektronikoaren bidez bidali 

beharko dira helbide elektroniko honetara:  

biblioteca@berantevilla.es  honako gaia azalduta: IPUIN LEHIAKETA.  

Posta elektronikora sortutako lana erantsi beharko da (artxibo bat izango da eta, aukeran, pdf-a sortzea eskertuko 

dizuegu). Lanak goitizena eta dagokion kategoria agerian izan behar ditu. Halaber, bigarren dokumentu bat ere erantsi 

beharko da, non hurrengo datu hauek agertuko diren: lanaren izenburua, egilearen izen-abizenak, goitizena, adina eta 

harremanetarako telefono zenbakia.  
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3. Datak. 
 

Lanak entregatzeko azken eguna 2020ko apirilaren 24a izango da. Ez dira onartuko epez kanpo jasotako lanak.  

 

 

4. Epaimahaia. 
 

Epaimahaia Lehiaketaren Antolakuntza izendatutako 4 pertsona osatuko dute.  
 

Epaimahaiaren epaitza apelaezina izango da eta edozein sari bertan behera uzteko gaitasuna izango du. Epaimahaiaren 

ebazpena Udalaren web orrian, “Berriak” atalean, Facebooken eta Twitterren argitaratuko da.  

 

 

5. Sariak. 
 

Hona hemen kategoria bakoitzeko sariak:  

 

A-.Haurren kategoria: 
 
1. Saria: material didaktikoaren lotea eta diploma.  

2. Saria: material didaktikoaren lotea eta diploma. 

3. Saria: material didaktikoaren lotea eta diploma. 

 

B- Gazteen kategoria: 

 

1. Saria:  100 euroko txartela-oparia eta diploma.  

2. Saria:  75 euroko txartela-oparia eta diploma. 

3. Saria:  50 euroko txartela-oparia eta diploma.  

 

C- Helduen Kategoria: 

 

1. Saria:  200 euro eta diploma.  

2. Saria:  150 euro eta diploma. 

3. Saria:  100 euro eta diploma. 

 

Aurkeztutako lanek behar bezalako kalitatea izan ezean, epaimahaiak lan horiei dagokien kategoriaren sariak bertan 

behera uzteko gaitasuna izango du.  

 

 

6. Lanen eskubideen lagapena: 
 

Saritutako lanak Berantevillako Liburutegiaren jabetza esklusiboa izatera pasako dira. Lehiaketaren hiru irabazleen 

lanekin argitalpen bat egin ahalko da. Halaber, Berantevillako Udal Liburutegiak eskubidea izango du lehiaketara 

aurkeztutako edozein lan argitaratzeko; beti ere, egilearen izena aipatuta. Liburutegiak ez ditu bueltatuko saritu 

gabeko lanak. 

 

 

7. Onarpena: 
 

Lehiaketa honetan parte hartu ahal izateko loteslea da lehiaketaren oinarriak onartzea. Oinarriak Berantevillako 

Udalaren weborrian kontsultatu ahalko dira.  


