Eta sari pilo
bat dagoz!

Aurten
komikiak be
egin
daitekez!!!

1.- GAIA: LIBREA izango da.
2.- Ipuinak EUSKERA HUTSEAN idatziko dira.
3.- Lanak JATORRIZKOAK eta ARGITARATU GABEAK izango dira.
4.- Ipuinak baloratzeko orduan, besteak beste, irudimena,
sormena eta aurkezteko modua hartuko dira kontuan.
5.- Idazlanak gehienez be, lau orrialdekoak izango dira, DIN-A4
tamainakoak.
6.- Arrieta, Fruiz, Gamiz-Fika eta Meñakako herritar guztiek
parte hartu ahal izango dabe lehiaketan.
7.- Lanak aurkezteko lekuak eta egunak:
LEKUA: aipatutako herrietako udaletxeetan.
ORDUA: 9:00etatik 14:00etara.
AZKEN EGUNA: 2015eko azaroaren 30a.

Zeure istorioa sortu, idatzi, margotu
eta euskeraz disfrutau!!!
LIBURUAK MP3 atseden-egonaldiak
ZINEMA SARRERAK
MUSIKeA TABLET Kultur-bonuak
SARRERAK IPOD argazki makina

8.- Ipuinak gutun-azal handi eta itxi batean aurkeztuko dira.
Gutun-azal handi horretan adina eta ipuinaren izenburua jarriko dira. Barruan, ipuinagaz batera, beste gutun-azal txikiago
bat sartuko da, eta gutun-azal txiki horren barruan ipuinaren
izenburua eta egilearen datu hauek jarriko dira: izen-abizenak,
adina, helbidea eta telefonoa.

9.- Epaimahaiak botazio sekretuz erabakiko dauz saridunak.
Epaimahaiaren iritziz lanek behar besteko kalitaterik ez badabe,
sariak emon barik itxi ahal izango dira.
10.- SARI BANAKETEA Arrietan egingo da, 2015eko abenduaren
11n, arratsaldeko 19:00etan.
11.- Lan sarituak, aipatutako udaletako Euskera Zerbitzuaren esku
lotuko dira, eta Euskera Zerbitzuak gura dauan erabilerea emoteko eskubidea izango dau. Saritu gabeko lanak hilabete bateko
epean eskuratu ahal izango dira.

1.– NOLA: www.pixton.com webgunearen bidez egin behar dira:
• Izena emon eta probaldirako aukerea emongo dau.
• Adi webgunearen jarraibideei
• Komikia egin ostean “Impr Pant”-agaz Word baten itsatsi,
handitu eta egokitu (moztu, zentratu …)
2.– 13 eta 17 urte bitartekoa izatea (4. kategoria)
3.- Ipuinak EUSKERA HUTSEAN idatziko dira.
4.- Orrialde batekoak izango dira, 12 biñeta.
5.– Inprimatuta helaraziko dira.
6.- Ipuin idatzien oinarri hauek bardin-bardinak dira:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 eta 13.

12.- Kategoriak :
1. kategoria: 5—6 urte / Marrazkiak
2. kategoria: 7—8 urte / Eskuz idatzitako ipuina
3. kategoria: 9 -12 urte / Ordenagailuz idatzitako ipuina
4. kategoria: 13 -17 urte / Ordenagailuz, testua edo komikia
5. kategoria: 18 urtetik gora / Ordenagailuz idatzitako ipuina
13.- Lehiaketa honetan parte hartzeak oinarri guztien onarpena
dakar.

ANTOLATZAILEAK:
Gamiz-Fika, Arrieta, Fruiz eta Meñakako Udalak

BABEZLEAK:

* Udal webguneetan infomazino guztia daukazue gazteleraz .
En las webs municipales disponéis de la información en castellano.

