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EUSKAL HERRIKO UDAKO JUNIOR ETA ABSOLUTU TXAPELKETAREN 

KARTEL IV. LEHIAKETA 

 

Judizmendi Igeriketa Klubak Euskal Herriko udako Junior eta Absolutu 

txapelketa iragartzeko kartela egiteko lehiaketara deitzen du. Txapelketa 

Mendizorrotza igerilekuan izango da klub honek antolatuta. 

Lehiaketaren oinarriak:  

 

1.- Lehiaketan Judizmendi Igeriketa Klubeko denboraldi honetako bazkideek 

baino ezin dute parte hartu.  

 

2.- Bazkideko lan bakarra aurkeztuko da. 

 

3.- Lana 30zmx30zm tamainakoa izango da. Ez da bestelako tamainarik 

onartuko. Formatu digitalean, 300 ppp-ko bereizmena izango du. 

 

4.-Edozein formatu erabili daiteke, hala nola, diseinu grafikoa, marrazkia, 

eta abar… Eta gaiak igeriketari lotuta egon behar du. 

 

5.-Kartelak honako kontzeptu hauek izan behar ditu, euskaraz zein 

gaztelaniaz: 

 

- EUSKAL HERRIKO UDAKO JUNIOR ETA ABSOLUTU TXAPELKETA 

- 2019KO UZTAILAREN 12, 13 ETA 14 

- MENDIZORROTZA UDAL IGERILEKUA 

 

6.- Lanak formatu digitalean bidaliko dira (memoria ateragarria, cd…) 

berariaz klubak sortutako posta elektronikora: concurso@judizmendi.com 

Egilearen datuak (izen-abizenak, telefonoa, posta elektronikoa) kartelaren 

diseinua bidaltzen den posta berean agertuko dira. 

Era berean, gure bulegora eraman daiteke gutunazal zurian, non egilearen 

datuak agertuko baitira. 

 

Ziurtatzen dugu epaimahaiak ez duela izango inolako loturarik berri 

honekin. 
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Parte-hartzaileak lehiaketa honetako lanaren egile-eskubideen titular 

bakarra dela aitortu eta bermatu egiten du, eta aurkeztutako lanetan 

hirugarrenen eskubideak badaude edo hirugarrenen batek irudi-eskubideen 

ondoriozko erreklamaziorik ipintzen badu erantzule bakarra izango da.  

 

Halaber, parte-hartzaileak onartzen du klub antolatzaileak lan honen 

aurkezpenaren eskubideak beretzat gordeko dituela. 

 

7.- Lanak entregatzeko epea onarri hauek argitaratzen diren egunetik 

ekainaren 9 artekoa da. 

 

8.- Talde teknikoa eta zuzendaritza batzordekoak epaimahaikideak izango 

dira. 

 

9.- Kartel irabazleak opari-txekea jasoko du, zein kirol- materialaren truke 

alda dezakeen 80 euroko balioan.  

Zuen laguntza izatea espero dugu eta parte hartzera animatzen zaituztegu. 

Agur bero bat 

 

Judizmendi Igeriketa Klubeko Zuzendaritza Batzordea 


