
Gazteontzako LEHIAKETAK  
Solasean 2015 
 

- Klipmetraia 
- Argazkigintza 
- Kontakizun amaigabea 

 

GAIA: NNNAAAGGGUUUSSSIIIAAA   IIIZZZAAANNNGGGOOO   NNNAAAIIIZZZEEENNNEEEAAANNN………   

NNNooorrr   iiimmmiiitttaaatttzzzeeennn   ddduuuttteee   gggaaazzzttteeeeeekkk???   
 

- Zein pertsona dira erreferente nire bizitzan eta laguntzen didate neure 
identitatea eraikitzen? Zein balore dute? Zein pertsona mota eragiten dute 
nigan? 

-Zein eragin dute erreferente ereduek gure ilusio eta nahietan?  

-Nolako naiz eta nolakoa izatera hel naiteke? 

Adierazi zure erantzuna 
 

LEHIAKETEN OINARRIAK: 
Gazteok XXI kultur elkarteak gazteentzako hiru lehiaketa ANTOLATZEN DITU: 

KLIPMETRAJEA, KONTAKIZUN AMAIGABEA eta ARGAZKIA (jatorrizkoak), 2015eko 

Solasean eztabaida-kontzertuaren aurretik (2015-02-20).  Hiru lehiaketak 14 eta 30 

urte bitarteko gazteentzat dira. Hiru ikastaroetarako oinarrizko baldintza honakoa da: 

lana jatorrizkoa eta argitaratu gabea izan behar da. 

 

LAN BAKOITZAREN ARGIBIDEAK: 

 Lanak 2015eko 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 datuak: izena, deiturak, adina, helbidea, telefono zenbakia 

eta posta elektronikoaren helbidea. Gazte talde batek izena eman nahi badu, 

erantsi behar du taldearen jatorria eta ordezkari bat aukeratu beharko du; 

halaber, izena emateko beharrezkoak diren datuak adierazi beharko ditu.  

Ziurtatu zure lanaren hartu izanaren agiria jaso duzula. Hala ez bada, jarri 

gurekin harremanetan telefono honen bidez: 945.123.483. 

Aukeratutako lanak erabili eta erakutsi ahal izango dira Solasean 2015ean edo 

Gazteok XXI elkarteak erabili ahal izango ditu nahi bestetan egileei ordaindu beharrik 

gabe. 

Epaimahaiak jendaurrean jakinaraziko du irabazlea zein den Solasean bertan 

(gazteen arteko eztabaida eta kontzertua), 2015eko otsailaren 20an, Vitoria-Gasteizko 

Hegoalde gizarte etxeko antzokian. 

 

mailto:naiara@gazteok.org


Sail bakoitzeko sariak: 150€ irabazlearentzat 
 

Lan guztiek Solasean 2015eko izenburuarekin zerikusia izan behar dute: 

“Nagusia izango naizenean… Nor imitatzen dute gazteek?” eta gaiari buruzko 

ikuspuntua islatu behar dute. 

 

ARGAZKIGINTZA:  
Lagun bakoitzak 3-5 argazki 

bitarteko bilduma aurkeztu ahal 

izango du; JPG formatua erabili 

beharko da, 20x30 cm-ko tamaina 

eta gutxienez 5 megapixel duen 

kamara bat erabiliko da. Bildumari 

izenburua jarri behar zaio. Lanek 

ezin dute eraman agerian egileen 

izen-deiturak. Argazkiak izan 

beharko dira jatorrizkoak, editatu 

gabeak eta ezin dira Internetetik 

hartu.   

 

KONTAKIZUN AMAIGABEA:  
Bakarrik SOLASEAN 2015 GIDA DIDAKTIKOA landu duten gazteentzat (gure web 

gunean lortu ahal duzu: www.gazteok.org). Kontakizuna ezin izango da izan orrialde eta 

erdi baino luzeagoa, hau da, 5.000 karaktere hutsuneak barne, gehienez. Erabili 

beharreko letra mota Arial 10 izango da (lerroartea normala izango da). Istorioak 

izenburua behar du. 

 

KLIPMETRAIA: 
Klipmetraiak minutu bateko film laburrak dira. Fikziozkoak, animaziozkoak edo 

dokumentalak izan daitezke.. Proposatutako gaiari buruz hitz egin beharko dute, beraz, 

ez da onartuko beste gai bat jorratzen duen edo publizitate edukirik duen 

klipmetrajerik.  Norberak egindako lanak izan behar dira eta erabiliko diren irudien, 

musikaren edo soinu banden eskubideak libreak izan behar dira, hartara klipmetraiaren 

egileak frogatu beharko du aipatutakoen eskubideak dituela. Antolatzaileek erabaki 

dezakete proposamenak bat datozen proposatutako gaiekin eta izpirituarekin, eta hala 

izan ezean, ez dituzte lehiaketan onartuko, eta ezin izango da erabaki horren kontra jo.  

 

* Aurkeztutako lanek bat egiten ez badute lehiaketaren oinarriekin, ezin dira 

sarigai izan. 

* Edozein argibide nahi izanez gero, ez izan zalantzarik eta jarri gurekin 

harremanetan. Zorte on! 

http://www.gazteok.org/

