
"2020 UDAKO PLANAK" GAZTEEN IDEIA
ARTISTIKOEN LEHIAKETAREN

OINARRIAK

2020ko UDA



Berangoko 12 eta 30 urte bitarteko gazteei zuzendutako

lehiaketa. Helburu nagusia gazteen parte-hartzea sustatzea

da, bai eta Berangoko gazteak beren proiektuak eraikitzera

bultzatzea ere.

DEIALDIA

HELBURUAK

1 - Gazteen eguneroko bizitzarako baliagarriak diren

gaitasunak garatzeko aukerak ematea.

2 - Udalerriko gazteek benetan parte hartzeko guneak

sortzea

3 - Udalerriko kolektibo guztiek baliabideetarako

sarbidea demokratizatzea.



NORTZUK?

12 eta 30 urte bitarteko Berangoko gazteei zuzenduta (adinak

barne), bi kategoriatan:

1 - Junior: 12 eta 17 urte bitartekoak.

2 - Seniorrak: 18 eta 30 urte bitartekoak.

KATEGORIA ARTISTIKOAK

1 - Pintura: pintura plastikoko obra bat, egokitzat jotzen den

formatuan eta estiloan egina.

2 - Kontakizuna: komenigarritzat jotzen den estiloko idazkia,

gutxienez orrialde batekoa eta gehienez 5ekoa.

3 - Argazkia: argazki bat, egokitzat jotzen den bitartekoarekin

egina (mugikorra, kamera digitala, analogikoa). Argazkia parte-

hartzaileak atera behar du, digitalki manipulatu gabe (iragazkiak

soilik)

4 - Bideoa: egokitzat jotzen den bideoarekin egindako bideoa.

Gehienez 3 minutu. Jatorrizko edukia izan behar du.



ARAUAK
Parte-hartzaileek 12 eta 30 urte bitartekoak izan behar dute (adin

horiek barne), eta Berangon erroldatuta egon behar dute, edo

ohiko etxebizitza udalerrian dutela justifikatu.

Parte-hartzaile bakoitzak gutxienez obra bat edo gehienez obra

bat kategoria artistiko bakoitzean aurkez dezake.

Lanak banakakoak edo taldekakoak izan daitezke, eta ezin dira

kategoria artistiko bereko talde desberdinetan sartu (pertsona

bakoitzak kategoria bakoitzean lan bakarra).

Sariak obra irabazle bakoitzeko ematen dira, saria berdina da

banaka edo taldean aurkeztutakoentzat.

Kategoria artistiko desberdinak jende guztiaren parte-hartzea

errazteko dira, eta elkarren artean lehiatzen dira. Junior

kategorian sari bat ematen da, eta senior kategorian beste bat, ez

sari bat kategoria artistiko bakoitzeko.

Junior kategoriako saria adingabearen "udako planak" lehiaketan

parte hartzeko baimena sinatu duen legezko tutoreari emango

zaio.

Lehiaketan parte hartzeko kontuan hartu beharreko adina "udako

planak" lehiaketan izena emateko epea irekitzen den egunean

duena izango da.

Adin mistoko parte-hartzaile talde bat egonez gero, parte-

hartzaile zaharrenarena hartuko da kontuan.

Junior kategoriarako, parte-hartzaileek beherago adierazitako

legezko tutoreen baimena entregatu beharko dute.



EPEAK ETA IZEN EMATEA

Izena emateko epea deialdi hau Berango LABen webgunean eta

sare sozialetan argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da

(2020ko uztailaren 10ean).

Lanak entregatzeko epea uztailaren 26an amaituko da, 23: 59an.

(27an ez da obrarik jasoko).

Epaimahaiak epe horretan aurkeztutako lanak berrikusi eta

aztertuko ditu, eta 2020ko uztailaren 30ean, 12: 30ean, ebatziko

ditu. Kategoria bakoitzeko irabazleak Berango LABen webgunean

eta sare sozialetan argitaratuko ditu. (Gainera, irabazleekin

harremanetan jarriko da "uda 2020" gazte ideien lehiaketan

saritan parte hartu duela jakinarazteko).



Irizpide hauek baloratuko dira:

Epaimahaiak saria kategoria bati edo biei eman gabe uzteko

eskubidea izango du, beharrezkotzat joz gero.

Sariak bi sari ditu, kategoriaren arabera bereiziak:

- Aurkeztutako jatorrizko ideia.

- Inguruko gazteek Uribe Kostan ideia garatzeko duten gaitasuna.

- Gazteei zuzendua, aurten bizi behar dugun osasun eta larrialdi

egoera berezia kontuan hartuta.

- Junior kategoria (12/17 urte): 30 €(banaka edo taldeka) Berangoko

ostalaritza-lokal batean bazkaltzeko/afaltzeko (sariarekin zehaztuko

da).

- Seniorren kategoria (18/30 urte): 60 €(banaka edo taldeka)

BErangoko ostalaritza-lokal batean bazkaltzeko/afaltzeko (sariarekin

zehaztuko da).

SARIAK ETA IRIZPIDEAK



Kultura

Aisia eta denbora librea

Kirola eta jarduera fisikoak

Osasuna eta ongizatea

Ingurumena eta jasangarritasun ekologikoa

Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak

Hezkuntza

Elkartasuna eta gizarte-ekintza

Generoa eta berdintasuna

Gizarteratzea

Gazteria zinegotzigoaren jarduera-eremuaren barruko beste gai

interesgarri batzuk

Lehiaketa honen helburua bikoitza da: alde batetik,

Berangoko eta Uribe Kostako gazteak COVID-19ren

pandemiak eragindako egoeraz kontzientziatzea, 2020ko

udako jarduerak garatzeko egiten dituzten hauteskundeen

artean doikuntza bat egon dadin saiatuz, eta, bestetik, beren

jarduera-ibilbideak diseinatzen, garatzen eta gauzatzen

ikastea, modu naturalean, eta, horretarako, prozesuaren

ekimena gauzatzea. Zer errealitatetan ikusten diren

INTERESEKO EREMUAK (LANDU BEHARREKO GAIAK)



"Udako Planak 2020" ideia gazteen lehiaketa

artistikoa.Adingabeentzako baimena

Baimena ematen dut

_______________________________________ semeak "udako

Planak 2020" lehiaketan parte hartzeko, ideia gazteen lehiaketa

artistikoan.

Aita amaren edo tutorearen izen osoa letra

larriz:________________________________________________

______________________

NAN, txartel komunitarioa, pasaportea, egoiliar-txartela

_____________________ zk.

Aitaren, amaren edo tutorearen sinadura:Gizarteka

Elkartea,Abenduaren 13an, Datu Pertsonalak Babesteari buruzkoan,

jakinarazten duzu zuk ematen dizkiguzun datu pertsonalak erakunde

honen titulartasuneko datu pertsonalen fitxategi automatizatuetan

sartu ahal izango direla, eta BERANGOKO Udalarekin partekatuko

direla lehiaketa honen ondorioz.

1. Eranskina: adingabeentzako guraso/legezko tutore
baimena


