
GABONETAKO POSTA-TXARTELEN LEHIAKETA 2020 

 

OINARRIAK 

 

1. GAIA: Gabon edo Eguberriak 

2. TEKNIKA: Postalak egiteko, marrazteko oinarrizko edozein material erabili ahal izango da: 
arkatzak, errotuladoreak, ezkoak, crayon edo margoak, akuarelak, olioak... 

3. FORMATUA: Tamaina bakarra: Din A4 (210x297 mm), orri bakarra eta aurpegi bakarretik. 

4. AURKEZPENA: Originalak eta argitaragabeak izan behar dute, eta originaltasuna eta sormena 
balioetsiko dira. Bi eratara bidaliko dira: lan fisikoak barne-postaz, eta “J” formatuan posta 
elektronikoz. 

5. LAN-KOPURUA: Lan bat egile eta kategoria bakoitzeko. Aurkezturiko lanak jatorrizko edo 
originalak izango dira. 

6. PARTE-HARTZAILEAK: Bazkideen seme-alabak eta bilobak. 

7. KATEGORIAK: 

A: 3 urtetik 5era. 
087 10:00etatik 13:00etara 
B: 6 urtetik 8ra. 

 

C: 9 urtetik 12ra. 

D: 13 urtetik 15era. 

E:  15 urtetik gora. 

8. IDENTIFIKAZIOA: 

Nahitaezko datuak: egilearen izen-abizenak, bazkidearen identifikazioa bere lantokia 
zehaztuta, aktibo edo jardunean baldin badago. Kasu guztietan, telefonoa eta posta 
elektronikoa. 

9. BIDALKETAK 

Postalak barne-postaz 5068-URNIETA bulegora bidali behar dira: 

UNAI OCAÑA 
Máximo Yurramendi kalea, 1 
20130-URNIETA 
 
Telefonoa:  943-005965 

“JPG” formatuan posta elektronikoz hona: dadkutxa@kutxabank.es 

10. HARRERA-BAIEZTATZEA: Lanak jaso ditugula baieztatuko diegu posta elektronikoz parte-
hartzaileei. 

11. LANAK BIDALTZEKO AZKEN EGUNA:  2020 abenduaren 30a 

12. SARIAK: 



Kategoria bakoitzeko 3 sarituek aitortza jasoko dute diploma/trofeo eta opari bidez eta, 
gainera, ACRECAren Gabonetako Postalen lehiaketan parte hartuko dute. 

14. EMAITZEN ERAKUSKETA ETA ARGITALPENA:  Lan sarituak, baita epaimahaiaren erabakia 
jasotzen duen akta ere, gure www.dadkutxa.org webgunean argitaratuko dira.  

Lehiaketaren emaitzak ezingo zaizkio aurretik jakinarazi parte-hartzaile bati honek eskatuta 
ere. 

15. EPAIMAHAIA: Epaimahai berezi bat izango da lehiaketa honetarako. Epaimahaiak, edozein 
arrazoirengatik, esleitu gabe utz dezake sari bat edo gehiago eta, egoki iruditzen bazaio, 
ohorezko aipamen bereziak ere eman ahal izango ditu. 

16. SARI-EMATEA: Sariak bazkidearen lantokira edo bulegora bidaliko ditu Elkarteak, parte-
hartzaileari emateko. 

17. LANAK ITZULTZEA: Ez dira itzuliko aurkeztu eta saria lortu duten lanak, ACRECAren 
Gabonetako postalen lehiaketara bidaliko dira eta. 

18. JABETZA INTELEKTUALA: DAD-KUTXAk lan sarituen irudi-erabilera, erreprodukzio eta 
zabalkunderako eskubidea izango du era mugagabean, baita saritu gabeena ere web-orrian 
sartzeko. 

19. JURISDIKZIO EDO ESKUMENA: Oinarri hauetan ezarri gabeko guztian, epaimahaiak 
erabakitakoaren arabera jokatuko da. 

ONARPENA: Lehiaketa honetara aurkezte hutsak esan gabe edo tazituki Oinarri hauek onartzea 
esan nahi du. 

http://www.dadkutxa.org/

