


Lehiaketaren oinarriak
1. Lehiaketa 16 urtetik gorako edozein pertsona edo talderi zuzenduta dago; profesiona-

lak izan daitezke edo ez, eta edozein nazionalitate eta jatorritakoak.  

2. Obra bakoitzak Garapen Iraunkorrerako 17 Helburuetako batekin erlazionatuta egon 
behar du (gaiari buruzko informazio gehiago hemen). 

3. Egileek nahi duten obra kopurua aurkeztu dezaketa. 

4. Edozein teknika piktoriko edo grafiko erabiliz eginiko lanak onartuko dira.

5. Formatu digitalean (JPG) aurkeztu behar dira, 72 DPI-ko bereizmenarekin eta gehie-
nez 1Mb-ko tamainan. Gero, obra irabazleak formatu digitalean aurkeztu beharko 
dira, 100 cm-ko altuerako tamainan erreproduzituak izateko moduko kalitatearekin.

6. Inprimaki baten bidez bidaliko dira. Inprimakia derrigor osatu beharrekoa da, eta datu 
pertsonalak eta aurkeztutako obraren datuak ere bai. Obra bakoitzeko inprimaki bat 
bete beharko da.

7. Epeak: Lehiaketa otsailaren 23tik apirilaren 16ra bitartean egongo da zabalik. Le-
hiaketan hartutako erabakia apirilaren amaiera aurretik jakinaraziko da. 

8. Antolatzaileek lehiaketaren baldintzak edo helburuak betetzen ez dituzten obrak 
baztertzeko eskubidea izango dute.

9. Sariak: GIH bakoitzeko ilustrazio bat sarituko da; beraz, 17 ilustrazio sarituko dira 
eta horietako bakoitzak 200€-ko saria jasoko du.  Horrez gain, obra sarituek helburu 
sozialak dituen eta irabazi-asmorik ez duen erakusketa ibiltari batean parte har-
tuko dute; erakusketaren helburua herritarrak oro har 2030 Agendara eta Garapen 
Iraunkorrerako Helburuetara gerturatzea da. 

10. Egileen obrak eta horien autoretza osorik ezagutaraziko dira erakusketaren bidez eta 
haren zabalkunderako erabiliko diren bestelako euskarrien bidez.

11. Ilustrazio irabazleen aukeraketa UNESCO Etxea - Centro UNESCO del País Vasco tal-
deak egingo du, irizpide artistikoak eta edukien araberako irizpideak kontuan hartuz; 
erabakia apelaezina izango da.

12. UNESCO Etxeak GIHren baten deialdia hutsik uzteko eskubidea izango du, baldin eta 
aurkeztutako lanek ez badituzte espero ziren emaitzak ematen. Kasu horretan, eta 
erakusketa osatzeko asmoarekin, UNESCO Etxeak ilustrazio gehiago eskatu ahalko di-
zkie lehiaketan parte hartu duten beste egile batzuei, eta berdin-berdin saritu ahalko 
dira.  

13. Behin saria onartuta, obra irabazleen egileek sinatu egin beharko dute sariaren 
kobrantzarako; hau da, egileek beren obra aurrez aipatutako erakusketan erabiltzea 
baimentzeko dokumentu bat sinatu beharko dute.

14.  Obren eskubideen lagapena erakusketaren eskubideetara eta lehiaketara aurkeztu-
tako obren komunikazio publikorako, erreprodukziorako eta zabalkunderako eskubi-
deetara mugatzen da esklusiboki.

15. Lehiaketan parte hartzeak oinarri horiek guztiak erabat onartzea dakar. 

www.unescoetxea.org/base/lan-arloak.php?id_atala=16&id_azpiatala=13155&hizk=es
https://goo.gl/forms/AiYtvTpLriKg85mt1

