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14. HIRUKIDEKO KIDE UGARIKO FAMILIEN SEME-ALABENTZAKO  
GABON-TXARTELEN LEHIAKETA 

 
Lehiaketaren Oinarriak 

 
1. Gaia 
 
Lehiaketaren gaia Gabonak dira, askatasuna emanda parte-hartzaile bakoitzak ospakizun 
horrek berarentzat zer esan nahi duen adieraz dezan.  
 
2. Xedea 
 
Lehiaketaren xedea da haurrek Gabonak zer diren eta eurentzat zer esan nahi duten 
adieraztea, hala nola familiartean nola bizi duten jakinaraztea. 
 
3. Parte-hartzaileak 
 
Parte har dezakete Hirukide osatzen duten elkarteetako kide ugariko familietako 4 eta 14 
urte bitarteko haurrek. Hiru kategoria egongo dira, adinaren arabera, eta kategoria bakoitzean 
dagokion saria banatuko da.   
 

 4 eta 6 urte bitartekoak 
 7 eta 9 urte bitartekoak 
 10 eta 14 urte bitartekoak 

 
Parte-hartzaile bakoitzak marrazki bakarra aurkeztu ahal izango du, jarraian ezarritako formatu 
eta teknikaren arabera. Aurkezturiko lan guztiak lehiaketaren antolakuntzaren esku geratuko 
dira, eta beretzat gordeko du erabiltzen dituen argitalpen inprimatu edo digitaletako batean 
erabili ahal izateko eskubidea, betiere egilea aipatuta. Originalak ez dira itzuliko.  
 
4. Formatua eta teknika 
 
Marrazkia DIN A-4 (29,7 x 21 cm) erako paper edo kartoi txikian aurkeztu behar da, tolestu 
barik eta atzealdean egilearen datuak adierazita: izen-abizenak, helbidea, adina eta telefono-
zenbakia.  
 
Edozein pintura teknikak balio du (koloretako arkatzak, argizariak, errotuladoreak, akuarelak, 
etab.). Halere, eskaneatzeko orduan eman ditzaketen arazoak kontuan hartuta, epaimahaiak 
alde batera utziko ditu “collage” erako lanak, kotoiak, oihalak, lekaleak eta era horretako 
materialekin eginiko xehetasunak edukiz gero. 
 
5. Lanak aurkezteko epea eta lekua 
 
Lanak 2019ko abenduaren 2an (berau barne) baino lehen bidali edo eman beharko dira 
Hirukideren egoitzan (Sofia Erreginaren hiribidea, 112. 01015 Gasteiz). Posta elektronikoz 
(concurso@hirukide.com) ere bidal daitezke, marrazkia eskaneatuta. Kasu guztietan, 
nahitaezkoa da egilearen datuak adieraztea: izen-abizenak, helbidea, adina eta telefono-
zenbakia.  
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6. Behin-behineko eta behin betiko hautaketak 
 
Epaimahaia Hirukideko langileek eta zuzendaritza-kontseiluak osatuko dute, eta lanen 
originaltasuna, taktika ona eta sormena baloratuko dituzte; haien gogoetak isilpekoak izango 
dira, eta epaia apelaezina. 
 
 
7. Saria 
 
Sariak, kategoria bakoitzeko bana, ondokoak izango dira:  
 

 4 eta 6 urte bitartekoen kategoria: zehazteke 
 7 eta 9 urte bitartekoen kategoria: zehazteke 
 10 eta 14 urte bitartekoen kategoria: zehazteke 

 
 
Sarituriko hiru lanen artean, Epaimahaiak bat hautatuko du Hirukideren Gabon-txartela izan 
dadin.  
 
8. Epaiaren jakinarazpena 
 
Epaimahaiak 2019ko abenduaren 9an hartuko du erabakia; abenduaren 10ean jakinaraziko 
zaie egileari eta bere familiari.  
 
 
9. Oinarrien onarpena 
 
Lehiaketan parte hartzeak ezarritako oinarrien onarpen osoa dakar. Aurkeztu edota sarituriko 
lanen argitalpenarekin loturiko eskubide guztiak Hirukideren esku geratzen dira, egileari 
lanaren titulartasuna aitortuta. 


