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“MEME” LEHIAKETA 
 
 
1. GAIA:  
Herritarrei zuzendutako lehiaketa.  
 
Sortu meme bat (irudia zurea edo nonbaitetik eskuratua izan daiteke). eta emailez 
bidali itxasokultura@gorbeialdea.eus helbidera. 
 
Gaia: librea. 
 
2. LEHIAKIDEAK 
Aramaioko 12 urtetik gorako biztanle guztiek parte har dezakete lehiaketa honetan.  

Hiru kategoria egongo dira: 

A: 12-15 urte  B: 16-18 urte   C: 19 urtetik gorakoak 

Sari bakarra egongo da kategoria bakoitzeko 
 
3. BALDINTZAK 

• Lehenago argitaratu gabeak eta saritu gabekoak izan beharko dira. 

• Memeak irudi bakarra edo sekuentzia bakarra osatzen duen irudi bat 
baino gehiago izan dezake 

• Ez dira onartuko pertsonen askatasunaren eta duintasunaren kontrako 
mezuak 

 
4. AURKEZPEN LEKUA ETA DATA 

Lanak emailez bidali beharko dira helbide honetara: 
itxasokultura@gorbeialdea.eus izenburuarekin. 

Memearekin batera, egilearen datuak bidali beharko dira  (izena-abizenak, 
jaiotze data, telefonoa eta helbide elektronikoa). 

Epea: lanak entregatzeko epea abenduaren 29an itxiko da.  
Lanen jabetza: Udaleko argazki artxiboa osatzeko gordeko dira eta beharraren 

arabera erabili ahal izango ditu Aramaioko Udalak, beti ere egilearen izen-abizena 
adieraziz. 
 
5. SARIAK 
Kategoria bakoitzeko 50 €ko saria. 
 
6. EPAIMAHIA 
Epaimahaia, Euskara eta Kultura Batzordeetakoko kideek eta batzordeburuak egoki 
ikusten dituzten pertsonek osatuko dute. 
Epaimahaiaren erabakia aldaezina izango da. 
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7. BESTE ZEHAZTAPEN BATZUK 
 Lehiaketa honetan parte hartzeak oinarri hauek onartzea suposatzen du. 
Argazki guztiak ikusgai jarriko dira Aramaioko Udalak Interneten duen Flickr kontuan. 
Eta egoki ikusiz gero, beste kanal batzuetatik ere zabalduko dira. 
 
 

DATUEN BABESA: 
Aramaioko Udalak, Datu Pertsonalak babesteko egungo legediaren arabera, jakinarazten 
du eskuratzen dituen datu pertsonalak Udal Sail honek garatzen dituen jarduerak eta 
programa burutzeko erabiliko direla, babeserako beharrezkoak diren segurtasun neurri 
guztiak dituztela eta ezinbestekoa denean soilik jakinaraziko direla. Guri helarazitako 
datuak egiazkoak eta eguneratuak izatea garrantzitsua da eta aurkakorik adierazten ez 
diguzun bitartean, berauek erabiltzen jarraituko dugu harremanetan egoteko. Guk 
ditugun datuak atzitzeko, aldatzeko eta ezerezteko aukera dago helbide honetan: Bixente 
Goikoetxea plaza 1. 01160 Aramaio (Araba). Beste pertsona fisiko batzuen datuak 
helarazten baldin badizkiguzu aurreko guztiarekin berri eman beharko dizkiezu guk 
izan ditzagun nahi duten erabaki dezaten. Azkenik, Udalak bidezkoa eta aproposa 
deritzon hedabideetan eta argitalpenetan parte hartzaile irabazleen izenak emateko 
baimena ematen diozu Aramaioko Udalari. 
 


