
GAZTEENTZAKO LEHIAKETAK 
Solasean 2014 Express-Arte 

- Iragarki kartela 

- Argazkilaritza 

- Zuzendutako gutuna 

 

GAIA: EZ OGRORIK, EZTA PRINTZESARIK ERE. 
Apurtu ezberdintasunarekin. 

Nolako eragina dute gure bizitzan emakumeei eta gizonei egokitutako estereotipoek? 

Nola egin diezazkiokegu aurre genero desberdintasunei eta bortizkeriari? 

Nola sustatu gure eguneroko bizitzan genero berdintasuna? 

   Zure erantzuna adierazi 

 

LEHIAKETEN OINARRIAK: 
Gazteok XXI Kultura Elkarteak antolatzen ditu GAZTEENTZAKO 

ARGAZKILARITZA, KARTELA ETA GUTUNA (jatorrizkoak) hiru lehiaketa, 2014ko 

Solasean eztabaida-kontzertua izan baino lehen (2014-02-21). 

Hiru lehiaketak 14 eta 30 urte bitarteko edozein herritartasunetako gazteentzat da. 

Lehiaketatan parte hartzeko ezinbesteko baldintza honako hau da: lana jatorrizkoa eta 

argitaragabea izatea. 
 

LAN MOTA BAKOITZARENTZAKO BERARIAZKO ARGIBIDEAK: 
 Lanak 2014ko otsailaren 6a baino lehen aurkeztu behar dira, Elizbarrutiko 

Gazteentzako Pastoraltzako ordezkaritzan (Babesgabetuen plaza 1-3. Vitoria-Gasteiz), edo 

naiara@gazteok.org posta elektronikoaz. 

Izena emateko beharrezkoak diren datuak: izena, deiturak, adina, posta helbidea, 

telefono zenbakia eta posta elektronikoa. Gazte talde bat aurkezten bada, adierazi 

beharko du taldearen jatorria, baita taldea ordezkatzen duen pertsona ere, izena 

emateko datuak adieraziz. 

Ziurtatu jaso duzula lana hartu izanaren adierazpena. Hala gertatu ezean, gurekin jarri 

harremanetan 945.123.483 telefonoan.  

Aukeratutako lanak erakutsi ahal izango dira 2014ko Solasean edo Gazteok XXI Kultur 

Elkarteak erakutsi ahal izango ditu nahi bestetan, egileei saririk eman gabe. 

Epaimahaiak jendaurrean jakinaraziko du irabazlea zein den Solasean bertan, 2014ko 

otsailaren 21an, Vitoria-Gasteizko Hegoalde gizarte etxeko antzokian. 
 

Sail bakoitzeko sariak: 150€ irabazlearentzat 

mailto:naiara@gazteok.org


Lan guztiek zerikusia izan behar dute Solasean-eko izenburuarekin, hau da, 
“Ez ogrorik, ezta printzesarik ere. Apurtu ezberdintasunarekin”. 

Era berean, gai horren gainean norberak duen ikuspuntua islatu behar dute. 
 

ARGAZKIAK: Pertsona bakoitzak 5-10 
argazkiko bilduma aurkeztu ahal izango 
du, JPG formatu digitalean, 20x30 cm-
ko tamainakoak, eta argazki 
bakoitzaren gutxieneko kalitatea 800 
KB-ekoa izango da. Bildumari zein 
argazki bakoitzari izenburua jarri 
beharko zaie. Argazkilaritza lanek ez 
dute egilearen edo egileen izenak 
agerian eraman behar. 

 

ZUZENDUTAKO GUTUNA: Bakarrik 
taldean 2014KO SOLASEAN GIDA 
DIDAKTIKOA landu duten gazteentzat 
(gure web gunean lortu ahal dituzu: 
www.gazteok.org). 

 

IRAGARKI KARTELA: Kartelak jatorrizkoa, argia eta zuzena izan beharko du. Kartelean 
ezin izango da erabili “Ez ogrorik, ezta printzesarik ere. Apurtu desberdintasunarekin”, hau 
da, SOLASEAN jarduerako aurtengo leloa. Pentsatu lelo erakargarri batean (esaldi bat edo 
batzuk izan daitezke) eta irudi bat zein batzuk (argazkia edo jatorrizko marrazki bat, zuk 
egina). Helburua da gazteak eta gizartea sentsibilizatzea genero berdintasunaren gainean 
eta desberdintasunei eta genero indarkeriari ezezko borobil bat ematea. Sormena eta 
edukia baloratuko dira. Kartelaren formatua A3 izan daiteke eta eskuz entregatu beharko 
da Gazte Pastoraltzako Ordezkaritzan (Babesgabetuen Andre Maria plaza 1, 3. pisua. 
Vitoria-Gasteiz) edo PDF artxibo batean bidali honako helbidera: naiara@gazteok.org. 

 

* Aurkeztuko diren lanek lehiaketaren oinarriak betetzen ez badituzte ez dira baliagarriak izango 
saria lortzeko. 

* Argibideren bat behar izanez gero, ez izan zalantzarik eta harremanetan jarri gurekin. Zorte on! 

http://www.gazteok.org/
mailto:naiara@gazteok.org

