
 
 
 

IRURTZUNGO JAIETAKO XXIX. HERRI KARTEL LEHIAKETA:  
                                                                   

OINARRIAK 
 
 
  

1.-Lehiaketa honen xedea da 2019ko Jaien egitarauaren AZALA AUKERATZEA. Lehiaketa Irurtzungo 
jaiei lotutako gaiei buruzkoa izango da. 
 
2.- Parte-hartzaileak: Gutxienez ere 2019ko urtarrilaren 1etik Irurtzunen erroldatuta dagoen pertsona 
orok parte hartu ahal izango du.  Parte-hartzaileak hiru taldetan banatuko dira:  

   *Haurren modalitatea (bi kategoria):   
• 5 eta 10 bitarteko haurrak.  
• 11 eta 14 bitarteko haurrak.  

 
   *Helduen modalitatea:  15 urtetik gorakoak 
 

3.- Aurkezten den kartela jatorrizkoa izango da eta aurretik argitaratu gabea.   
4.- Kartelak ondoko eran aurkeztu beharko dira: sinatu gabe eta atzeko aldean egileek aukeratutako lelo 
edo ezizena dutela; halaber, beste kartazal bat erantsi beharko dute, eta, horren kanpoko aldean,  
aipatutako lelo edo ezizena idatziko dute, eta, barruan, egileari buruzko datuak ( izena, abizenak, adina, 
bizilekua, helbidea, telefonoa).  
 
5.- Proposamen bakoitzak, gutxienez, honakoak izan beharko ditu: 

a) Helduen modalitatea: Kartela kartulina edo euskarri gogorraren gainean. Neurriak: 42 x 60 cm. 
(zabalera x altuera), goitik beherako eran.  
b) Haurren modalitatea: Kartela kartulina gainean. Neurriak: 29,5 x 42 cm. (A3), goitik beherako 

formatuan.  
c) Lanetan honako testu hau agertu beharko da derrigorrean:   
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6.- Proposamenak Irurtzungo udaletxean aurkeztu beharko dira, 2019ko maiatzaren 31ko 14:00 baino 
lehen (hau barne).  
7.- 2019ko ekainean jakingo da zein den aukeratutako kartela.  
 
8.- Lehiaketako SARIAK:  

• HAURREN modalitatea:  5 urtetik 10 urte arte:   1. 
saria: 75 €.  

• HAURREN modalitatea:  11 urtetik 14 urte arte:  1. 
saria: 100 €.  

• HELDUEN modalitatea:  15 urtetik aurrera: 1. saria: 
400 €. 

Egokitzat joz gero, epaimahai kalifikatzaileak lehiaketa hutsik utz dezake.  
 
9.- Irurtzungo Jai Batzordeko kideek osatuko dute epaimahaia. Epaimahaiburua Jai Batzordeko burua 
izango da.  Epaimahaikideek ezin izango dute lehiaketan parte hartu.  
 
10.- Saritutako lanak Irurtzungo Udalaren jabegokoak izatera pasatuko dira, eta egileek udalaren esku 
utziko dute kopiak egiteko eskubidea.  
 
11.- Irurtzungo Udalak eskubidea du lehiaketan parte hartu duten lan guztiekin edo batzuekin erakusketa 
publikoa egiteko. Nolanahi ere, eginez gero, behar den bezala iragarriko du.  Saritu gabeko lanak 
abuztutik aurrera egongo dira parte-hartzaileen esku. Urte horretako urriaren 31 baino lehen jasotzen ez 
diren lanak antolatzaileen esku geratuko dira.            
12.- Lehiaketa honetan parte hartzeak oinarriak onartzea dakar berarekin.  
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