
Ikus‐entzunezko lanen 4. lehiaketa 
“Eman Minutu 1 OGIAREN ALDE” 

 
 
 
 
 

OINARRIAK 
 
 
UNESCO Etxea – Euskal Herriko UNESCO Zentroa nazioarteko borondatea duen 
euskal  GKE  bat  da,  eta  joan  den  22  urteotan  Bakearen  Kulturaren  eta  Giza 
Garapen Iraunkorraren alde ari da lanean, eskubideak eta erantzukizunak, biak, 
aintzat  hartuko  dituen  kulturaren  alde;  pertsonak,  gizarte‐erakundeak, 
hizkuntza‐ eta kultura‐ komunitateak eta herriak aintzat harturik, hiritargo globa 
demokratikoa  eraikitzeko  lan  egingo duen mundu baten  alde. Horixe da, hain 
zuzen, UNESCOk, eratu  zenean, bere gain hartutako  xedea: bake bidezkoa eta 
duina  eraikitzea,  pertsona  eta  haren  duintasuna  eta  balio  gorenak  ardatz 
harturik.   
 
“Eman  minutu  1  OGIAREN  ALDE”  lehiaketaren  helburua  elikadurarako  giza 
eskubideari  buruz  kontzientzia  zabaltzea  da.  Guztion  eskubidea  da 
erregulartasunez, iraunkortasunez eta askatasunez elikadura egokia eta nahikoa 
eskura  izatea.  Elikadura herri bakoitzaren  kultur ohiturekin bat  egin behar du 
eta  baita  bizitza,  gizabanakoa  zein  taldearena,  ona  eta  duina  bermatu  ere. 
Gizartea  ohartarazi  nahi  dugu  miloika  pertsonek  egunero  munduan  zehar 
pairatu behar duten egoerari buruz, non euren elikadurarako eskubidea urratuta 
dagoen.   
 
"Eman minutu  1  OGIAREN  ALDE”  aldarrikatzen  du  pertsona  guztiok  berdinak 
garela eta eskubide eta betebehar berberak ditugula elikadurarekiko. Inork ezin 
dezake eskubide hau urratu eta guztion betebeharra da eskubide hau babestea 
batez ere urratzen den leku horietan.  
 
 
 



Hauek dira UNESCO Etxearen “Eman minutu 1 OGIAREN ALDE” 
Ikus‐entzunezko lanen lehiaketaren OINARRIAK: 
 
 
 
1. Hauek izango dira SARIAK, hiru kategorietan: 

 
- Eman minutu 1: kategoria nagusia eta sari gorena. 

SARIA: Nestor Basterretxearen eskultura bat. 
Lan  irabazlea  epaimahai  espezializatu  baten  irizpideen  arabera 
aukeratuko da, lehiaketaren oinarriak betetzen baldin baditu.    

 
- Ekin eta Egin Saria: 

SARIA: Bideo‐kamera + garaikurra 
Ikastetxe, gazteen kultura‐elkarte eta abarrei zuzendura dago sari hau; 18 
urtetik beherakoei, beti ere. Gazteek bakarka edo  taldean aurkeztu ahal 
izango dute beren lana.  
 

- UNESCO Etxea Saria: 
SARIA: Bideo‐kamera + garaikurra 
Kategoria  honetan  irizpide  hau  balioetsiko  da:  mezua  eta  mezu  hori 
zenbateraino  datorren  bat  UNESCOk,  eratu  zenean,  Giza  Garapen 
Iraunkorra lortzeko bere gain hartu zuen helburuarekin.   

 
2. ELIKADURARAKO GIZA ESKUBIDEA kontzeptua izango da lanen ardatza.  
 
3.  Edoizein  hizkuntzatan  aurkeztu  ahal  izango  dira  lanak  eta  honako  formatu 
hauetakoren  batean: mov,  avi,  flv, mpeg, mp4.  Gehienez  ere minutu  bateko 
iraupena  izango dute, kreditu‐tituluak kontuan hartu  gabe  (ez da beharrezkoa 
kreditu‐titulu horiek sartzea).  
 
4. Pertsona bakoitzak nahi beste ikus‐entzunezko lan aurkeztu ahal izango ditu. 
Ikus‐entzunezkoa taldean egin daiteke, baina saria pertsona bakar bati emango 
zaio. 
 
5.  Lanak  filmatzeko  telefono  mugikorra,  Iphonea,  PDA,  Webcamak,  argazki‐
kamera  edo bideo‐kamera digitala  erabili  ahal  izango dira, baina  lanak  aurrez 



adierazitako bost formatuetako batean (mov, avi, flv, mpeg eta mp4) eta ahalik 
eta bereizmen handienean aurkeztu beharko dira. Lanak egiteko edozein teknika 
edo postprodukzio mota erabil dezakete egileek.   
 
6. UNESCO Etxearen web‐orriaren bidez egin behar da izen‐ematea. 
 
7. Lau modu daude lanak guri helarazteko: 
‐ E‐mail bidez helbide honetara bidalita: minutu1minute@unescoetxea.org 
‐ “Rapidshare” bidez 
‐ Posta arruntaren bidez  
‐ UNESCO Etxera bertaratuta (Uribitarte, 12, 2.lokala. 48001 Bilbo) 
Egile bakoitzak bere gain hartuko ditu bidalketa‐gastuak.  
 
8.  2014ko  urtarrilaren  14an,  23:59an  bukatuko  da  izena  emateko  eta  lanak 
bidaltzeko  epea  (egun  horretatik  aurrera  bidalitako  lanak  ez  dira  lehiaketan 
sartuko). 
 
9.  Lanak  originalak  izango  dira.  Antolakuntzak  ez  du  bere  gain  hartuko 
aurkeztutako lanek egile‐eskubideen arloan egin ditzaketen arau‐hausteak.   
 
10.  Lehiaketaren  antolatzaileek  eskubidea  izango  dute  zenbait  lan  kanpoan 
uzteko. Hain zuzen, lehiaketaren gaiarekin loturarik ez duten edukiak dituztenak 
edo kalitatezko baldintza tekniko gutxienekoak betetzen ez dituztenak.  
 
11.  Lanen  egileek  lehiaketari  utziko  dizkiote  obrak  erreproduzitzeko, 
komunikatzeko  eta  jendartean  banatzeko  eskubideak,  baina  egilea  nor  den 
adierazita erabiliko dira beti ere eskubide horiek.   
 
12.  UNESCO  Etxeak  arlo  horretan  eta  ikus‐entzunezkoetan  adituak  diren 
pertsonak  izendatuko ditu epaimahaia osatzeko. Publikoki  jakinaraziko da nork 
osatuko duen epaimahaia.   
 
13. Epaimahaiaren erabakia apelaezina izango da.   
 
14. Epaimahaiak eman gabe utzi dezake sarietako bat edo sari guztiak.  
 
15. Lehiakideek, lehiaketa honetan parte hartzean, onartu egiten dituzte hemen 
adierazitako oinarriak.   



 
16.  UNESCO  Etxeak  lan  sarituak  zein  diren  jakinaraziko  die  partaideei,  eta 
lehiaketaren jarraipena egingo du web‐orriaren bidez.  
 
17. Partaide bakoitzak bere gain hartuko du Sari banaketara joateko gastuak.  
 
18.  Lehiaketari  buruzko  beste  edozein  informazioren  berri  jakiteko,  UNESCO 
Etxera  jo dezakezue, www.unescoetxea.org webgunea bisita dezakezue edo e‐
mail bat bidal dezakezue helbide honetara: minutu1minute@unescoetxea.org.  
Lehiaketa  amaitu  arte,  Facebook,  Twitter  eta  Instagram  gizarte‐sareetan, 
“minutu1minute” kontuan, eguneratuko da informazio guztia.   
 
 
 
 
DATUEN BABESA.  
Datu Pertsonalak Babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoa betez, jakinarazten da partaideen datu pertsonalak 
fitxategi automatizatu batean  jasoko direla eta fitxategi hori  lehiaketa hau kudeatzeko eta egoteko baino ez dela 
erabiliko.   UNESCO Etxeak antolatutako  jarduerei buruzko  informazioa  jasotzea eskatzen duten pertsonen datuak 
horretarako bestetarako ez dira erabiliko.   
Eskubidea duzu fitxategian zuri buruz jasotako datuetara sartzeko, datu horiek ezeztatzeko, zuzentzeko edo horien 
kontra  egiteko.  Horretarako,  eskabidea  egin  behar  duzu  info@unescoetxea.org  helbide  elektronikora mezu  bat 
bidalita,    94  427  64  32  telefono  zenbakira  deituta  edo UNESCO  Etxearen  egoitzara  bertaratuta UNESCO  Etxea. 
(Uribitarte, 12, 2.lokala. 48001 Bilbo).  
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