
1999an edo 2000an jaiotakoa zara? 

Bideoak gustatzen zaizkizu?

Hementxe duzu aukera lagunekin 

lantxo bat egin 

eta sari polit bat irabazteko! 

Spot edo iragarkien lehiaketa bat 

antolatu dugu eta barruan daukazu 

zer eta nola egin behar den.

Parte hartu!
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SPOT LEHIAKETA ZUMAIAKO GAZTEENTZAT

1. Lehiaketaren helburua: gazteen artean euskarazko sormena bultzatu eta 

euskararen erabilera sustatzea.

2. Antolatzaileak: Zumaiako Udala eta Euskararen Aholku Batzordea dira 

lehiaketaren sustatzaile nagusiak, eta BALEIKEren eta UEMAren laguntza du.

3. Gaia: ABIZENAK EUSKARAZ (azalpen zehatzak aurrerago).

4. Parte-hartzaileak: 1999an edo 2000an jaiotako gazte zumaiarrak (3-4 

laguneko taldeak)

5. Lanaren ezaugarriak: bideo-iragarkia edo spota edozein formatutan 

grabatu ahal izango da. Edizioa eta post-produkzioa ere nahi diren programekin 

egin ahal izango dira. 

6. Lanen iraupena: 20-30 segundo artekoa.

7. Hizkuntza: lanak euskaraz egin beharko dira.

8. Lanen aurkezpena:  Lanak Wetransfer Interneteko bidalketa tresna bitartez 

helarazi beharko dira helbide honetara: spota@zumaia.eus. Mezuan zehaztu 

beharko dira lanaren izenburua, taldeko parte-hartzaileen izen-abizenak eta 

kontakturako telefono bat. Artxiboek 2 GB baino gutxiagoko tamaina izan 

beharko dute eta Mp4 formatua.

9. Eskubideak:

1. Lanak Creative Commons lizentziapean aurkeztu beharko dira.

2. Erabiltzekotan, lizentzia libreko musika izan beharko da, edo spotentzat 

propio sortutakoa.

3. Spotean adin txikikoak agertzen badira, egileek bermatu beharko dute adin 

txikikoen guraso edo tutoreeen baimena dutela.

10. Hedapena: antolatzaileen esku gelditzen dira lehiaketara aurkeztutako 

lanen erabilera eskubideak. Betiere, lehiaketaren asmoa beteko duten ekimen 

eta eginkizunetan hedatuko dira lan horiek.

11. Spotak entregatzeko epea: 2017ko maiatzaren 2ko eguerdiko 

12:00ak baino lehen entregatu beharko dira iragarkiak.

12. SARIAK: Bi sari emango dira:

• Spotik onena: 200 euroko erosketa txartela.

• Publikoaren saria: 100 euroko erosketa txartela.

13. Epaimahaia: Antolakuntzako ordezkariek eta adituek osatuko dute. 

Epaimahaiak horrela erabakiz gero, sari nagusia hutsik geratuko da.

14. Publikoaren botoa: jendeak baleike.eus gunean bozkatu ahal izango du 

2017ko maiatzaren 8tik (eguerdiko 12:00etatik) maiatzaren 12ra arte 

(eguerdiko 12:00ak).

15. Sari banaketa: 2017ko ekainaren hasieran egingo da sari banaketa, San 

Telmo sariekin batera, Aita Mari zineman.  

16. Oinarrien onarpena: lehiaketa honetan parte hartzeak oinarri guztiak 

onartzea dakar.

ABIZENAK EUSKARATZEKO KANPAINARAKO SPOTA

EGIN BEHARREKO LANA

20-30 segundo bitarteko publizitate spot edo iragarkia, bideoan. 

Gaia: ABIZENAK EUSKARATZEA.

IRAGARKIAREN HELBURU NAGUSIA

Iragarkiak balio beharko du Zumaiako bizilagunak abizenak euskaratu eta 

euskaraz erabiltzera gonbidatzeko.

MEZUA

Telefono gidetan eta zerrenda ofizialetan gaztelaniaz idatzitako abizen asko 

ikusten ditugu: Aguirre, Aguirrezabalaga, Alcorta, Echave, Echaniz, Echeverria, 

Eguiguren...

Gaztelaniaz idazten dutenei adierazi nahi diegu euskaraz bizitzeko beste urrats 

bat dela euskal abizena euskaraz eduki eta erabiltzea.  

Frankismo garaian ezin ziren euskarazko izenak eta abizenak erabili; gaur egun, 

ordea, ezerk ez digu hori galarazten. Aldatu eta euskaraz jartzea erraza da, 

gainera: nahikoa da udaletxean eta bake epaitegian paper batzuk hartu eta 

sinatzea.

Garrantzitsua da euskaldunok denen aurrean euskaraz agertzea, eta abizenak 

euskaraz izateak horretan laguntzen du.

IRAGARKIAK EZINBESTEAN JASO BEHARKO DITUEN ELEMENTUAK

• Gaiarekin bat egiten duen UEMAren irudia (euskaraz naiz) eta Euskara 

Txanpan logoa.

• Mezu hau sartu beharko da, ahoz edo idatziz: “Argibide gehiago zumaia.eus 

eta baleike.eus-en”.

• Lanak euskaraz egin beharko dira.

• Erabiltzekotan, musikak lizentzia librekoa izan beharko du, edo spotentzat 

propio sortutakoa.

• Kredituetan ez da egileen berri emango.

HARTZAILEAK

Zumaiako bizilagun guztiei zuzendutako iragarkia izan behar du.

ERABILERA

Interneten edo sare sozialetan zabaltzeko ikus-entzunezko iragarkia izango da.


