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PORTADA LEHIAKETAREN OINARRIAK 
Aiarako  Jaiak 2019 

Aiarako Udala 

 
 

 

 1.a.- Lanek, gehienez, honako neurri hauek izango dituzte: 80 zentimetroko altuerea eta 

60 zentimetroko zabalera. Lanak koloretan aurkeztu beharko dira. 

 

 2.a.- Gaia libre da lehiakidearen kontura; dena dela, AIARA udalerriko jaiekin 

zerikusirik eduki beharko du. Kartelak, marrazkiak, argazkiak, collageak eta abar egiteko 

erabiltzen den edozein teknika egokia da.  

 

 3.a.- Portadan honako hau ekarri beharko du: “AYALA-AIARAKO JAIAK, 2019”, 

AIARAKO ARMARRIArekin. 

 

 4.a.- Saria: Lehiaketaren irabazleari 200 euroko txekea emango zaioeta haurren 

kategoriakoari 50 eurotan baloratutako eskola-materiala. 

 

Lanak Aiarako Udaletxean, Lauiaondoko bulegoan, eta  Etxaurren Ikastolan  

aurkeztu daitezke. Entregatzeko azken eguna 2019ko martxoaren 22a izango da. 

 

  Lehiaketan parte ahal izango dute adin guztietako gizon eta emakumeak.  

 

5.a.- Lanak sinatu barik aurkeztu beharko dira. Atzeko aldean lanaren goiburua  idatziko 

da. Halaber, lanarekin batera bidali behar den gutunazal batean honako datu hauek jasoko dira: 

gutunazalean bertan goiburua, eta  barruan, egilearen izen-abizenak, helbidea, telefono zenbakia 

eta aurkeztutako lanaren titulua. 

 

  

6.a.- Epaimahaia honela osatuko da: 

 

- Epaimahaiburua: Alkatea. 

- Kultura Batzordeko bi kide. 

- Etxaurren AMPAko kide bat. 

- Valle de Llanteno Arte eskolako kide bat. 

 

 

 7.a.- Epaimahaia Udaletxean bilduko da Kultura batzordeak adosten duen egunean eta 

orduan, portada irabazlea zein den erabakitzeko. Dena dela, aurkezturiko lanek gutxieneko arte-

maila lortzen ez dutela erabakiz gero, Lehiaketa hutsik gera liteke. 

Epaimahaiaren erabakia apelaezina izango da. 

 

 

 8.a.- Aurkezturiko kartelak erakusteko aukera aztertuko da. 
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 9.a.- Lehiaketaren xedea lortzeko epaimahaikideen ustez beharrezko bada edozein detaile 

edo kolore aldatzea, Kartel irabazlearen egileak horrela egin beharko du beste ordainsaririk jaso 

gabe. 

  

 10.a.- Udala izango da portada sarituaren jabe bakarra, eta horren kopiak egingo dira 

berak komeniesten dituen garaian eta eran. 

 

 11.a.- Saririk jaso ez duten lanak hartu ahal izango dira erakusketa bukatzen den 

egunetik zenbatzen hasita eta hamabost eguneko epean. Horrela ez balitz, lanok Udalari utzi 

zaizkiola ulertuko litzateke, eta une horretatik hasita Udalaren jabetzakoak izango lirateke. 

 

 

 

 


