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HIRUKIDEREN I. BIDEO LEIHAKETAREN OINARRIAK:  

“Une bereziak familian” 

 
 

Lehiaketa hau Euskadiko Kide Ugariko Familien Elkarteak (Hirukide), helbide soziala Sofia 

Erreginaren hiribideko 112. eta IFK G-01285899 dituenak, antolatu du. 

 

 
Helburuak eta lehiaketaren gaia 

"Une bereziak familian" lelopean, bideoak eguneroko une bat edo batzuk aurkeztu behar ditu 

(egunero edo astero), familian edo Euskadi barruko leku berezietan egiten direnak eta familian 

oroitzapen onak dakartzatenak. Familia osoak elkarrekin gozatzen duen uneak izango dira, eta 

bereziak edo familiaren ordezkari izan daitezke. Lehiaketara aurkezten diren bideoek familiako 

kideak agertzen diren irudiak erakutsi beharko dituzte, ahal dela guztiak.  

 

 

Parte-hartzaileak 

Lehiaketan Hirukideko edozein familia bazkidek parte har dezake, eta familia bakoitzak 

gehienez bideo bat aurkeztu ahal izango ditu.   

 

Parte-hartzaileek, lehiaketan parte hartze hutsagatik, oinarri hauek eta, lehiaketatik eratorritako 

edozein erabakiri dagokionez, Hirukideren irizpideak onartzen dituzte.  

 
 
 
Formatua 

Bideoaren iraupena gutxienez minutu batekoa eta gehienez 3 minutukoa izango da. 

 

 
 
Lehiaketaren helburua eta gaia  

“Egin argazki familiarra Hirukiderekin” lehiaketaren helburua da aurkezten diren argazkiek 

familiarteko irudiak erakustea, familia osoa edo kide gehienak agertuta une eta egoera 

desberdinetan (atseginak, dibertigarriak, maitagarriak …).  

 
Formatuak MPG2, MPG4, avi edo axl izan behar du, erraz ikus dadin, eta elkarrizketak edo 
musika izanez gero, horien kalitatea baloratuko da. 
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Epea eta bidalketak  

Aipatutako bideoak 2021ko apirilaren 15etik irailaren, ekainaren 25era bidali ahal izango dira.  

Posta elektronikoz bidaliko dira hirukide@hirukide.com helbidera, edo whatapp aplikaziotik 688 

72 89 31 zenbakira. Fitxategiak handiagoak izanez gero, alternatiba desberdinak erabili ahal 

izango dira tamaina handiko artxiboak bidaltzeko (Dropbox, WeTransfer, etab.). 

 

Kasu bietan, ondoko datuak adierazi beharko dira: familiaren izen-abizenak, Bazkidearen 

zenbakia (2. blokeko, 6 digituak), e-posta eta harremanetarako telefono-zenbakia. 

 
 

Lehiaketa 

Bideo guztien artean, epaimahai batek familia ugarien bizipen eta esperientzia berezienak 

ondoen islatzen eta irudikatzen dituzten bi bideoak aukeratuko ditu. Horretarako, Hirukidek 

izendatutako epaimahaiak honako alderdi hauek baloratuko ditu: 

 

• Familiaren balio positiboak transmititzea: poza, zoriontasuna, etab. 

• Familiako kide guztiek edo gehienek parte hartzea. 

• Familia-unearen edo -egoeraren originaltasuna, bai eta EAEko leku enblematikoarena ere, bere 

edertasunagatik eta inguruneagatik. 

• Bideoaren sormena. 

 
 
Sariak 

Sariak Basquetourren laguntzari esker. 

1. saria: 

Bi gaueko ostatua + gosaria Tolosako (Gipuzkoa) Bidebide hotelean (Hemen) 

Familia bisita Topic txotxongiloen museora) Tolosan (Hemen). Euskadi Turismo Familiar Klubeko 

kide diren erakundeak. 

 

2. saria: 

2 hauen artean aukeratu beharreko jarduera bat. 

Bisita gidatua familian eta dastaketa Zarauzko Talaiberri txakolindegian (Hemen) edo Familiako 

surf klasean, Zarauzko ESSUS surf eskolaren eskutik (Hemen) 

 

Erreserbapean eta 2021eko urte amaierarako epe-muga batekin. 

 
 
 
 

https://hotelbidebide.eus/
http://www.topictolosa.com/es/museo.html
https://www.talaiberri.com/
https://www.essussurf.com/
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Argazkien erakusketa eta argitalpena 

Aurkeztutako bideo  guztien jabetza lehiaketaren antolatzaileen eskura igaroko da,  eta 

antolatzaileek eskubidea izango dute euren argitalpen inprimatu edo digitaletan erabiltzeko.  

 

Aipatu argazkien argitalpenarekin lotutako eskubide guztiak Euskadiko Kide Ugariko Familien 

Elkarteari, Hirukideri, emango zaizkio, lanaren titulartasuna aipatu eta onartu beharrik gabe. 

Halaber, Hirukidek lehiaketara aurkeztutako lan guztien edo batzuen erakusketa egitea erabaki 

ahal izango du. 

 

Hirukidek beretzat gordetzen du edozein unetan lehiaketaren baldintzak aldatzeko eskubidea, 

baita lehiaketa egin aurretik berau bertan behera uzteko eskubidea ere, betiere bidezko arrazoirik 

egonez gero. 

 
 
Oinarrien onarpena 

 
Lehiaketan parte-hartzeak derrigorrez dakar oinarri hauen guztien onarpena. 
 

 


