
OINARRIAK

1.-GAIA .– Orr i -markagai luaren marrazkia,  le loa edo testuaren  gaia 
norberak aukera dezake.
2.-MAILAK.- 
Benjaminak: 2 urtet ik 5era (2016-01-01et ik 2019-12-31ra ja iotakoak)
Kimuak: 6 urtet ik 10era (2011-01-01et ik 2015-12-31ra ja iotakoak)
Haurrak:  11urtet ik 14ra (2007-01-01et ik 2010-12-31ra ja iotakoak)
Gazteak: 15urtet ik 17ra (2004-01-01et ik 2006-12-31ra ja iotakoak)
Helduak: 18 urtet ik 65era (1956-01-01et ik  2003-12-31ra ja iotakoak)
Senior:  66 urtet ik aurrera (1955-12-31 baino lehen ja iotakoak)
3.-NEURRIAK ETA EUSKARRIA.–   Lanak fol io edo kartul inan aurkeztu
behar dira.  Neurr iak honakoak izango dira:  4,5 x  21 zm, oinarr i  batean
i tsats i  gabe. BESTELAKO NEURRIRIK EZ DA ONARTUKO. Alde batet ik
bakarr ik.
4.-AURKEZTEKO EPEA.–  2021eko AZAROAREN 18a  arte.
5.-AURKEZTEKO TOKIA ETA ERA.-   
        Gehienez hiru lan aurkeztu ahal  izango di tu lehiakide bakoi tzak.  Orr i -
markagai luek lehenago argi taragabekoak edo/eta beste lehiaketaren
batean sar i tu gabekoak izan beharko dute.  Ez dira onartuko irudi,
marrazki edo/eta pertsonaia ezagunak dituzten orri-markagailuak.
       Edozein  herr i  l iburutegi tan,  udal  bulegotan edo Gorbeialdeko
Kuadri l lako bulegoan aurkez dai tezke, eskut ik eskura edo  z iur tatutako
postaren bidez.
      I tx i tako kartazalean aurkeztu beharko dira obrak,  kanpoaldean honako
lema hau jarr i  beharko zaizkiolar ik:  “  XVI.  Orr i -markagai lu lehiaketa-
Gorbeialdeko Kuadr i l la”  eta kategor ia.  Kartazal  honetan beste kartazal  bat
sartu behar da datu hauekin:  izena, bi  abizen, NAN zenbakia,  ja iotze data,
te lefonoa eta helbidea.
6.-SARIAK.-   Hiru sar i  kategor ia bakoi tzeko. 
    Lehiakide bakoi tzak sar i  bakarra eskuratu ahal  izango du.
1go sar ia:  150 €             2.  sar ia:  100 €              3.  sar ia:    60 €
Benjaminak: Sar i  bakarra:  40 €                  Senior:  Sar i  bakarra:  40 €
7.– EPAIMAHAIA.– 
        Gorbeialdeko Kuadr i l lako presidenteak epaimahaikideak izendatuko
di tu eta ezin izango da haien erabakiaren aurka jo.
       Abenduaren 13t ik aurrera i rabazleen izenak Gorbeialdeko Kuadr i l lako
Webgunean jakinaraziko dira.
8.–  SARI  BANAKETA  ETA JABETZA.- 
        Sar i tutako obrak Gorbeialdeko Kuadr i l larenak izango dira,  berau jabe
bakarra izanik,  eta obrak ust iatzeko eskubideak Gorbeialdeko Kuadr i l laren
esku utz iko di tuzte egi leek.  Sar i tuek beraien lanetan izena ip intzeko
baimena ematen diote.   
       Sar i tuak izan ez diren lanak Kuadr i l lako egoi tzan berreskuratu ahal
izango dira 2022ko urtarr i laren 10a arte.  Epe horretan jaso ez direnak
Gorbeialdeko Kuadr i l laren jabetzan geratuko dira.
BALDINTZAK BETETZEN EZ DITUZTEN OBRAK EZ DIRA ONARTUKO


