
PARTE HARTZAILEAK
Parte hartu nahi duten guztiek eman dezakete izena. 

GAIA
Argazkien gaia librea da. 

LANAK
Parte hartzaile bakoitzak gehienez 3 argazki aurkez dezake. Argazkiak originalak izan behar dute.

Argazkiak formato digitalean aurkeztu behar dira eta hurrengo baldintzak bete behar dituzte: 

• Argazkiak JPG formatuan aurkeztuko dira.
• Argazkien neurria librea izango da, baina alde luzeena 1400 pixelekoa izatea gomendatzen 

da.  
• Artxiboen gehienezko pisua 400 megabytekoa izan behar da.
• Artxibo bakoitzak izena (egilearena) eta zenbakia eduki behar du.  

      (Adibidez: aitor-urrutia1,  aitor-urrutia2, eta abar)

Argazkiak digitalki apain daitezke.

ARGAZKIAK AURKEZTEKO ERAK
Parte  hartzeko  www.nosolofoto.com/ikusimakusi/concurso web  orrian  sartu  eta  parte 
hartzeko orria bete; bertan gehi daitezke argazkiak. Parte hartzaileak honako datuak eman beharko 
ditu:

• Parte hartzailearen izen- abizenak.
• Harremanetarako helbide elektronikoa.
• Harremanetarako telefonoa.

Parte  hartzaile  bakoitzak  posta  elektroniko  bat  jasoko  du  baieztatzeko  lehiaketarako  lanak  jaso 
ditugula.

EPAIMAHAIA ETA EPAITZA
Argazkilaritza  munduan prestigio handiko  hiru  personak osatuko  dute  epaimahaia.  Organizazioko 
kide batek idazkari lana egingo du. Epaimahaiaren epaitza apelaezina izango da. 

SARIAK
Se establecen la siguiente dotación de premios:

• 1. saria:  
o Garaikurra.(Esteban Urkiagaren eskultura bat) 
o Bi pertsonentzako asteburua Sopuertako Enkartada Landa- etxean. 
o Bihotz Gazteak antolatutako Argazki Erakusketa Propioa, kudeatzen duen lokal batean. 

• 2. saria: 
o Garaikurra.( Esteban Urkiagaren eskultura bat) 
o Bi pertsonentzako afaria Santurtzi Gastronomikak babestutako jatetxe batean.
o Bihotz Gazteak antolatutako Argazki Erakusketa Propioa, kudeatzen duen lokal batean

• 3. saria: 
o  Garaikurra.( Esteban Urkiagaren eskultura bat)
o  “Foto Barreña” dendan erabiltzeko opari- txartela.

Inork ezin du jaso sari bat baino gehiago. 

http://www.nosolofoto.com/ikusimakusi/concurso


IKUSTEA ETA SARI BANAKETA
2013ko martxoaren 16an  jasotako  argazkien  hautaketa  zabalaren  emanaldia  izango  da. 
Emanaldiareen ostean jakinaraziko dira  argazki  sarituak eta sari  banaketa izango da.  Asistentzia 
librea izango da.

INFORMAZIOA ETA ZALANTZAK
Antolatzileek, edozein zalantza edo oinarri hauen inerpretaziorako,  concurso@nosolofoto.com posta 
elektronikoa jarri du parte hartzaileen eskura.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

Lehiaketan parte hartzeak oinarrien onartzea suposatzen du. Antolatzileek konponduko dute edozein 
ezusteko. 

Pertsonen ohore, intimitate pertsonala eta familiarra edo irudi propioaren aurkako edukiak dituzten 
artxiboak  ez  dira  onartuko.  Laburbilduz,  ez  da  indarreko  legearen  aurkako  artxiborik  onartuko. 
Argazkietan agertzen diren perstonak edo gauzak legalki eta irudi eskubiderik eskatu barik agertzen 
direlaren arduraduna egilea izango da.

Ez dira egilea ez den inoren argazkiak onartuko.  

Argazkiak, edo hauen hautaketa zabala, Bihotz Gaztea Argazkilaritza Taldeko web orriaren galeria 
batean erakutsiko dira.  Parte hartzaileek honetareko baimena ematen dute. Euren argazkiak sari 
banaketa egunean proiektatuko direla ere baimentzen dute. 

Antolatzaileek ez dituzte lehiaketan parte hartu dituzten argazkiak beste ekitaldirako erabiliko. Beste 
edozein erabilerako egilearen baimena beharko da. Saritutako lanen jabetza antolatzaileena izango 
da, nahi dutenean erabiltzeko egilearen izena aipatuz.

BABESLEAK:

                    

santurtzigastronomika.com enkartada.com fotobarreña.com      santurtzi.net

EGUTEGIA

ARGAZKIEN BIDALKETA
2013ko urtarrilaren 15etik otsailaren 15ra. 

EPAIMAHAIAREN EPAITZA
2013ko otsailaren 22an Bihotz Gaztearen lokalean. Juan XXIII, 1 
19:00etan

IKUSTEA ETA SARI BANAKETA
Martxoaren 16an, 19:00etan Kresala aretoan (Jose Miguel de Barandiaran kalea, 12)

Eskulturen egilea
Esteban Urkiaga

mailto:concurso@nosolofoto.com

