
 

 
Kultura eta Hezkuntza Saila. Irakaskintza 14-16 - 48370 Bermeo - Tel.: 94 617 9157 Faxa: 94 688 15 18 

  kultura@bermeo.eus / www.bermeo.eus IFK: P4802100J 

ALDE ZAHARREKO ARGAZKI LEHIAKETEA 
 
 
Apirilaren 29tik ekainaren 1era izango da Alde Zaharreko balkoi-leiho eta 
fatxaden lehiaketea eta hori aprobetxatuz Argazki lehiaketea be antolatuko da. 
 
Alde batetik, lehiaketa honen helburua Alde Zaharreko nortasunagaz eta 
edertasunagaz konturatzeko eta danok gozatzeko da, baina bestetik zuen 
kexak eta iradokizunak be jaso nahi doguz. 
 
1. Bermeon bizi diran edo ikasten dagozan 14 urtetik 25 urtera bitarteko 
gazteei zuzenduta dago. 
2. Gai bi  garatu leikez: Alde Zaharreko txoko kuttuna eta Alde Zaharra 
hobatzeko iradokizunak. 
3. Gai bakotxeko argazki bakarra aurkeztu daiteke eta derrigorrez maila 
bietan parte hartu behar da. 
4. Argazkiak jasoteko epea 2017ko apirilaren 29tik maiatzaren 31ra 
bitartean izango da, biak barru dirala. 
5. Epaileek lehiaketako parte-hartzaileen lanak ekainaren 1ean ikusiko 
dabez eta sariak ekainaren 2an emongo dira.  
6. Lehiaketan parte hartzeko 2017argazkiak@bermeo.eus helbide 
elektronikora bialdu behar da, gaian 2017argazki leheiaketea jarriz eta 
hurrengo datuak aitatuta: Izen-abizenak, jaioteguna, kontakturako telefono 
zenbakia, eta zein gaiari jagokon bialdutako argazki bakotxa. Jasoko 
doguzan lan guztiak konfirmazinoa izango dabe posta elektronikoz 
7. Sariak: 

 Librea: Alde Zaharreko txoko kuttuna: 100 euroko bono trukagarri bat, 
argazki edo bideo materiala erosteko  Aita Guria baleontzian 2016. urtean lagun 
bik gura daben bestetan sartzeko pase berezia. 

 Alde Zaharra hobatzeko iradokizunak: 100 euroko bono trukagarri bat, 
argazki edo bideo materiala erosteko eta Aita Guria baleontzian 2016. urtean  
lagun bik gura daben bestetan sartzeko pase berezia.  
 
8. Oinarriak: www.bermeo.eus 
 
Antolatzaileak: Bermeoko Udala, Beruala, Haitz Nagusijje, Berton, Alde zaharra 
bizirik Elkartea eta Peña Barrueta Elkartea. 

mailto:2017argazkiak@bermeo.eus
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ALDE ZAHARREKO ARGAZKI LEHIAKETEA 

 
OINARRIAK 

 
 
Lehena. – Antolaketa eta xedea. 
 
Bermeoko Udalak «Alde Zaharreko argazki lehiaketea» gazteentzako argazki-
lehiaketa antolatu du. Lehiaketaren xedea da Alde Zaharreko nortasunaz eta 
edertasunaz konturatu eta bestetik zuen kexak eta iradokizunak be jaso eta 
hauek argazkien bidez erakustea eta komunikatzea. 
 
Bigarrena.– Partaideek bete beharreko baldintzak. 
 
1.– Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 
artikuluan aurrez ikusitako egoeretakoren batean ez egoteaz gain, parte-
hartzaileek betekizun hauek bete beharko dituzte lanak aurkezteko egunean: 
 

a) Bermeon bizi edo ikasi. 
 
b) 14 eta 25 urte bitarteko adina izatea, biak barne (1992ko urtarrilaren 
1etik 2003ko abenduaren 31ra arte jaiotakoak). 
 
c) Sexu-arrazoiengatik diskriminatzeagatik zigor administratibo edo 
penala betetzen edo debeku horrekin zigortuta ez egotea, Emakumeen 
eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean 
ezarritakoaren arabera. 

 
2.– 18 urtetik beherako parte-hartzaileek beren amaren/aitaren edo tutorearen 
aldez aurreko baimena izan beharko dute (parte-hartzaileak argazkiak bidaltzen 
dituenan arau hori betetzen duela suposatuko da, beraz ez badu arau hori 
betetzen, antolatzaileek ez dute horren erantzukizunik izango). 
 
3.– Parte-hartzaileak espresuki aurka agertu ezean, Bermeoko 
Udalak,egiaztatuko du pertsona horrek 2.1.a eta 2.2 oinarri-arauetan ezarritako 
eskakizunak betetzen dituela.  
 
Hirugarrena.– Aurkeztu nahi diren argazkiek bete beharreko baldintzak. 
 
1.– Argazkiek argitaratu gabekoak eta jatorrizkoak izan behar dute. 
 
2.– Argazkiek formatu digitala izango dute, eta eskakizun hauek errespetatuko 
dituzte: 
 

a) gailu digitalarekin egindakoak izatea. 
b) jpg artxiboak izatea. 
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3.– Ez da onartuko egileak egindakoa ez den eta egilearen jabetzakoa ez den 
argazkirik. 
 
4.– Parte-hartzaile bakoitzak gai bakoitzeko argazki bakarra aurkez dezake. 
 
5.– Baztertu egingo dira gustu txarreko argazkiak edo irudiko protagonistentzat 
iraingarriak izan daitezkeenak. Orobat, baztertu egingo dira edonolako 
indarkeria justifikatzen, horri garrantzia kentzen edo horretara bultzatzen duten 
edukiak. 
 
6.– Baztertu egingo dira pertsonak, sexu batekoak edo bestekoak izateagatik, 
giza duintasun gutxiago edo gehiago dutela, edota sexu-objektu soil gisa ageri 
dituzten argazkiak. 
 
Laugarrena.– Argazkiak aurkezteko modua eta lehiaketaren garapena. 
 
Lehiaketan parte hartzeko 2017argazkiak@bermeo.eus helbide elektronikora 
bialdu behar da, gaian 2017argazki leheiaketea jarriz. 
 
Parte-hartzaileak honako datu hauek jarri beharko ditu: 
 

a) Lehiakidearen izen-abizenak. 
b) Jaioteguna. 
c) Helbide elektronikoa. 
d) Telefonoa. 
e) Zein gaiari jagokon bialdutako argazki bakotxa. 

 
Jasoko doguzan lan guztiak konfirmazinoa izango dabe posta elektronikoz 
 
4.– Parte-hartzailea adingabea baldin bada, amaren/aitaren edo tutorearen 
aldez aurreko baimena duela erakutsi beharko du. 
 
5.– Irudiak lehiaketaren kanal sozialetan ikusi ahal izango dira, eta bisitariek 
libreki balioetsi ahal izango dituzte. 
 
6.– Deialdi honetan adierazitako betekizunak betetzen ez dituzten parte-
hartzaileak automatikoki kanporatuko dira lehiaketatik. 
 
Bosgarrena.– Argazkiak aurkezteko epea. 
 
Argazkiak 2017ko apirilaren 29tik maiatzaren 31ra bitartean (egun biak barne) 
jasoko dira. 
 
Seigarrena.– Sariak. 
 
1.–  Sariak hurrengo hauek izango dira: 

mailto:2017argazkiak@bermeo.eus
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 Librea: Alde Zaharreko txoko kuttuna: 100 euroko bono trukagarri bat, 
argazki edo bideo materiala erosteko  Aita Guria baleontzian 2016. urtean lagun 
bik gura daben bestetan sartzeko pase berezia.  
 

 Alde Zaharra hobatzeko iradokizunak: 100 euroko bono trukagarri bat, 
argazki edo bideo materiala erosteko eta Aita Guria baleontzian 2016. urtean  
lagun bik gura daben bestetan sartzeko pase berezia.  
 
2.– Pertsona bati ez zaio emango sari bat baino gehiago, eta sari horiek 
aurreko atalean zehaztutako ordenaren arabera emango dira. 
 
Zazpigarrena.– –. Lehiaketaren epaimahaia  
 
1.– Argazkigintzan adituak diren Bermeoko hiru kidek osatuko dute epaimahaia. 
 
Zortzigarrena.– Saria ematea, ebaztea, hautatutako pertsonei jakinaraztea 
eta sariari uko egitea. 
 
1.– Saiak emateko erabakia Bermeoko Udalak hartuko da 2017ko ekainaren 
1ean. Hautatu diren pertsonek eta argazkiak oinarri hauetan ezarritako 
betekizunak betetzen dituztela egiaztatu ondoren egingo du bere aukeraketa 
epaimahaiak, eta hori hartuko du kontuan Bermeoko Udalak ebazpena egiteko. 
 
2.– Sariak nortzuek jaso dituzten Bermeoko Udalaren Facebook-eko 
orrialdearen bidez jakinaraziko dira irabazleen argazkiak erakutsiz. Era berean, 
irabazleei zuzenean jakinaraziko zaie, mezu pribatu baten bidez. 
 
3.– Irabazleek 72 orduko epea izango dute, jakinarazpen pribatua jasotzen 
dutenetik, saria onartzen dutela adierazteko. Aipatutako epea igaro eta 
lehiakideak ez badu adierazi saria onartzen duela, uko egiten diola 
ondorioztatuko da, eta ez da bestelako ordainik egongo. 
 
4.– Saria jasotzeari uko eginez gero, arrazoia edozein dela ere, saridunak ez du 
bestelako ordainik jasotzeko eskubiderik izango. Uko eginez gero, puntuen 
hurrenkeran hurrengo dagoen argazkiari emango zaio saria. 
 
5.– Partaideek emandako datuetan akatsen bat baldin badago eta, horren 
ondorioz, haiek identifikatzea ezinezkoa bada, Bermeoko Udalak ez du izango 
inolako erantzukizunik. 
 
6.– Datu Pertsonalak Babesteko 15/1999 Lege Organikoan aurreikusitako 
ondorioetarako, irabazleek saria onartzeak zera dakar: sustapen honi lotutako 
edozein zabalkunde edo ekintza publikotan, haien izenak eta abizenak 
erabiltzeko baimena ematea Bermeoko Udalari, baina horrek ez du sortuko, 
sariaz aparte, bestelako eskubide, ordainsari edo onurarik. Baimen horri 
ezezkoa emateak sariari uko egin beharra ekarriko du. 



 

 
Kultura eta Hezkuntza Saila. Irakaskintza 14-16 - 48370 Bermeo - Tel.: 94 617 9157 Faxa: 94 688 15 18 

  kultura@bermeo.eus / www.bermeo.eus IFK: P4802100J 

 
Bermeoko Udalak esanbidezko adostasuna eskatuko dio saridunari 
aurreikusitako ondorioetarako. 
 
Bederatzigarrena.– Argazkien jabetza. 
 
1.– Parte-hartzaileak, lehiaketara aurkeztu duen argazkiaren egile-eskubide 
guztien titular bakarra denez, erabateko erantzukizuna izango du aurkeztutako 
lanaren gain hirugarrenek eskubiderik ez izateko edo hirugarrenen batek irudi-
eskubideen ondorioz jar ditzakeen erreklamazioen aurrean. 
 
2.– Saritutako lanen ustiapen-eskubideak Bermeoko Udalari emango zaizkio, 
modu ez-esklusiboan. Ustiapen-eskubide horiek saritutako lanak 
erreproduzitzeko, banatzeko, haien komunikazio publikoa egiteko, eraldatzeko 
eta egokitzeko baliatuko dira, lan horiek lehiaketa honekin lotutako zabalkunde 
jarduera publikoetan erabiltzeko. 
 
Hamargarrena. -Betebeharrak eta erantzukizunak. 
 
Lehiaketan parte hartzeak berekin dakar oinarri-arau hauek eta epaimahaiaren 
erabakia onartzea, bai eta Diru-laguntzen 38/2003 Legeko 14.1 artikuluan 
ezarritako betebeharrak betetzea ere. Oinarri hauek (batzuk edo guztiak) ez 
direla onartzen adierazteak parte-hartzailea kanporatzea ekarriko du, eta horren 
ondorioz, administrazioa libre da parte-hartzaile horrekiko hartutako obligazioa 
betetzetik. 
 
Hamabigarrena.– Bateragarritasuna. 
 
Lehiaketa honetan parte hartzeak ez du esan nahi ezin direla argazki berberak 
antzeko beste lehiaketa batzuetan aurkeztu, eta ez dago eragozpenik lan 
berberarengatik sariak edo aitorpenak jasotzeko. 
 
Hamahirugarrena.– Datu pertsonalen babesa. 
 
Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege 
Organikoak xedatutakoa betez, eskabidean agertzen diren datuak Bermeoko 
Udalaren fitxategian sartuko dira. Aldez aurretik, Datuak Babesteko Agentziari 
eman zaio horren berri, eta datuen segurtasun osoa bermatzeko behar diren 
segurtasun-neurriak ezarrita ditu. Fitxategiaren datuak, bestalde, ez zaizkie 
beste pertsona batzuei jakinaraziko, legeak bideratutako kasuetan izan ezik 
Datu pertsonalak babesteko indarrean dagoen araudiari jarraituz, datuak 
eskuratzeko, zuzentzeko, deuseztatzeko eta aurka egiteko eskubideak erabil 
daitezke. Horretarako, Bermeoko Udalera jo beharko da. 
 


