
 

 

“ETXEKO BENTANATIK BERMIORI KIKUKE!” MARRAZKI LEHIAKETEA 
 

Helburua: 
 
COVID-19aren ondorioz geure etxeetan konfinatuta gagoz bermeotarrok. Egoera 
honeri modu arinago eta entretenigarriagoan aurre egiteko asmoz, Bermeoko Udalak, 
Berton merkatari eta txiki-erdi enpresen alkartearen eta Benito Barrueta arte 
elkartearen laguntzeagaz, hainbat adin tartetara zabalduriko marrazki lehiaketa bat 
jarri dau martxan. 

 
Gure historia, gure ohiturak, gure kultura, eta azken batean, gure bizitzeko modua, 
lurragaz, itsasoagaz eta arrantzeagaz lotuta egon da betidanik. Hori holan izanik eta 
gure sustraien sendotasunari eutsiz, bermeotarron sormen eta trebetasunaz baliatuz, 
kresal eta belar usaina darien irudiz beteko doguz gure etxeak. 

 

Planta gaitezan geure etxeko bentanatik Bermiori kikuke! 
 
Konfinamendu egoerea amaitzean, marrazkiak herriko hainbat gunetan erakusgai 
jarriko dira herritar eta bisitariak bermeotarron sormenaz gozatu ahal izateko! 

 
Kategoriak: 

 
Marrazki lehiaketa honetan urte 2tik gorako bermeotarrak lehiatu ahalko dabe, 
hainbat kategoriatan banatuta. 

 1. kategoria: 2-5 urte bitarteko lehiakideak 

 2. kategoria: 6-9 urte bitarteko lehiakideak 

 3. kategoria: 10-13 urte bitarteko lehiakideak 

 4. kategoria: 14-17 urte bitarteko lehiakideak 

 5. kategoria: 18 urtetik gorako lehiakideak 
 6.  kategoria:  18  urtetik  gorako  lehiakideak  material  bereziakaz: akuarelak, 

oleoa, pastelak, akrilikoak… 
 
Gaiak: 

 
1. Bermeo arrantzalea 
2. Bermeo baserritarra 
3. Bermeoko ohiturak 

 
*Hiru gaietatik gogokoena aukeratu ahalko da eta modu librean interpretatu ahal 
izango dira; paisaiak, ofizioak, animaliak, ekintzak, jaiak… 

 
Erabili daitekezan baliabideak: 

 

 Arkatzak, boligrafoak, margoak, ikatz- ziriak, errotuladoreak edota antzekoak 
erabili ahalko dira. 



 

 

  

 6. kategoriarako akuarela, oleo, pastel, akriliko etab. erabili beharko dira. 

 Marrazkia A4 edo A3 tamainako orrietan egin ahalko da. 
 
Marrazkiak aurkeztutea: 

 

 Epea: Beranduenez apirilaren 8rako aurkeztu beharko dira, (20.00 
beranduenez) 

 Zelan aurkeztu: 
 

1. Eskaneatu edo atara zure marrazkiaren argazki bat (ahalik eta kalidade 
hoberenean). 

2. Bidali eskaneatutako fitxategia (.jpg formatuan) edo argazkia honako 
helbidera: kultura@bermeo.eus 

3. Marrazkiagaz batera, mezu elektronikoan, parte-hartzailearen datuak 
idatzi: 
 Izena eta abizen bi 
 Adina 
 Harremanetarako e-mail helbidea eta telefono zenbakia 
 Marrazkiaren izenburua 


 

Epaimahaia eta sarituak aukeratzeko modua: 
 

1. Herritarren eta epaimahaiaren bidez aukeratuko dira kategoria bakotxeko lan 
sarituak. 

2. Guztira 90 puntu banatuko dira kategoria bakotxean: 45 herritarrek eta 45 
epaimahaiak. 

3. Herritarren eta epaimahaiaren puntuazioen batuketa eginda aukeratuko dira 
irabazleak. 

4. Bardinketarik balego, epaimahaiak desegingo leuke. 
 

 HERRITARRAK: 
 

o Jasotako marrazki guztiak, kategoriatan banatuta, Bermeoko Udalaren 
facebook orrian eskegiko dira apirilaren 10etik 15era bitartean egileen 
izen eta abizenik ipini barik. 

o Herritarrek gustukoen daben marrazkia “atsegin dut” bidez bozkatu  
ahal izango dabe aitatutako denpora tarte horretan. 

o Kategoria bakotxean “atsegin dut” gehien jaso daben lehen 5 
marrazkien artean holan banatuko dira 45 puntuak: 
 1. aukeratua (“atsegin dut ” gehien euki dauana): 15 puntu 
 2. aukeratua: 12 puntu 
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 3. aukeratua: 9 puntu 
 4. aukeratua: 6 puntu 
 5. aukeratua: 3 puntu 

 

 EPAIMAHAIA: 
 

o Honako kideek osatuko dabe epaimahaia: 
 Barrueta arte alkarteko margolari 1 
 Berton alkarteko kide 1 
 Kultura eta Hezkuntza Saileko teknikaria 
 Kultura eta Hezkuntza Saileko zinegotzia 

o Epaimahaiak herritarrek kategoria bakotxean aukeratutako  5 
marrazkiak baloratuko dabez eta puntuen banaketaren bidez, kategoria 
bakotxeko irabazleak aukeratuko dira. 

o Epaimahaiak honako kontzeptuak baloratuko dauz marrazkiz marrazki: 
 Originaltasuna 
 Konplexutasuna 
 Marrazkiaren edertasuna 

o Kontzeptu bakotxean holan banatuko dira puntuak (15 puntu kontzeptu 
bakotxeko; hiru kontzeptuen artean 45 puntu). 

 1. aukeratua: 5 puntu 
 2. aukeratua: 4 puntu 
 3. aukeratua: 3 puntu 
 4. aukeratua: 2 puntu 
 5. aukeratua: 1 puntu 

 

Sariak: 
 

  1. kategoria: marrazteko materiala eta sarrera bi Gabonetako pailazoen 
ikuskizunerako 

 2. kategoria: marrazteko materiala eta sarrera bi Gabonetako pailazoen 
ikuskizunerako 

 3. kategoria: zinemarako sarrera 2 eta Luma liburu- dendan gastateko 25 €-ko 
bonoa 

  4. kategoria: zinemarako 2 sarrera eta Luma liburu-dendan gastateko 35 €-ko 
bonoa 

 5. kategoria: 50 €-ko deskontu-bonoa Berton merkatari alkarteko edozein 
dendatan erabiltzeko. 

 6. kategoria: 60 €-ko deskontu-bonoa Berton merkatari alkarteko edozein 
dendatan erabiltzeko. 

 

1. Udal arduradunak sarituakaz harremanetan jarriko dira. 
2. Sarituen izen eta abizenak sare sozial eta komunikabideen bitartez zabalduko 

dira. 



 

 

3. Sariak konfinamendu egoerea amaitzean banatuko dira. 
 

Arauak: 
 

 Lehiaketan parte hartzeak baldintza guztiak onartzen dirala esan gura dau. 

 Marrazkia, espresuki, lehiaketa honetarako egindakoa izan beharko da. 

 Herritar bakotxak marrazki bakarra aurkeztu ahal izango dau. 
 Parte-hartzaileak udalari marrazkiak publikoki erabilteko baimena emoten 

deutso. 

 Marrazkian ezin izango da agertu lehiakidearen izen, abizen ezta ezelako 
daturik. 

 Irabazlea nor dan jakin arte, parte- hartzaileek ezin izango dabe marrazkien 
egileen nortasunik publikoki ezta sare sozialetan adierazo. Egitekotan 
kanporatu egingo dira. 

 Konfinamendu egoerea amaitzean marrazkiak Kultur Etxeko harreran entregatu 
beharko dira, guztiakaz erakusketa bat antolatu ahal izateko. 

 Jasotako datu pertsonal guztiak, Datuak Babesteko 3/2018ko Lege Organikoaren 
(DBLO) eta 2016/679 Datuak Babesteko Erregelamendu Europarraren arabera 
kudeatuko dira. Horien arduraduna: Bermeoko Udala, kultura@bermeo.eus; 
Xedea: Kultura, euskera eta gazteriarekin erlazionatutako tratamendua. 
Legitimazioa: Botere publikoen jardunak agindutako misioa betetzea; 
Hartzaileak: Ez zaie daturik emango hirugarren batzuei, lege-eginbeharra izan 
ezean. Eskubideak: Atzipen, zuzenketa, ezereztatze, tratamenduaren mugatze 
eta tratamenduari aurka egiteko eskubideak Udaleko arreta Zerbitzuan. 


