LA SALLE BERROZPEKO II. ARGAZKI LEHIAKETA
(IKO – SALLE) ELKARTEAK ANTOLATUA

Argazki lehiaketarako oinarriak:
1º Lehiaketa hau parte hartu nahi duten La Salle Berrozpeko ikasle ohientzat irekita dago.
2º Lehiaketarako oinarriak:
•

Pertsona bakoitzeko argazki bakarra onartuko da eta hau JPG formatuan entregatu
beharko da. Argazkiaren tamaina horrelakoa izan beharko du: altuera 768 pixel eta
zabalera 1024.
• Fotomuntaiak ez dira onartuko, baina kontrasteetan ukituak, dizdirak eta kolore maila
desberdinak bai.
• Argazkia aurkeztu duen pertsona, argazkia atera duen pertsona bera izan beharko du.
• Argazkia ikoe@lasalleberrozpe.com posta elektronikora bidali beharko da 2013ko
otsailaren 13tik, 2013ko apirilaren 26ra bitarte. Bertan parte hartzailearen izena eta bi
abizenak, helbidea ( kalea, herria-hiria, posta kodea ), posta elektronikoa eta telefono
zenbaki bat eman beharko da. Bertan argazkiaren tituloa, data eta lekua ere azaldu behar
da.
• Egileak email bat jasoko du argazkia lehiaketan entregatua izan dela jakiteko.
• Gaia: (Natura, koloreak, egunsentia, ilunabarra, euskal ohiturak, paisaia).Soilik gaiarekin
zerikusia daukaten argazkiak onartuko dira.
• Balioetsiko dena: inpaktua, konposizioa, kalitate teknikoa, originaltasuna eta
sortzailetasuna.
• Saria eman gabe gelditzerik ez dauka.
3º 2013ko apirilaren 29-an argazki irabazlea zein den esango da eta pertsona saridun horri
jakinaraziko zaio. Facebookean eta La Salle Berrozpeko web orrialdean argitaratuko da.
4º Saria: irabazleak eramango duen saria hau izango da: Elgorriaga Bainuetxea ( alojamendua +
afaria + zirkuitu termala + gosaria, 2 pertsonentzat ). Sariaren balioa 200 eurokoa, gutxi gora
behera.
5 º Jasotako argazki guztiak La Salle Berrozpeko web orrialdean argitaratuko dira
epaimahaiaren balorapena jakin ondoren.
6º Partaideak arduratuko dira jabego intelektualarekiko eta norbakoitzaren irudi eskubideekiko
indarrean dauden legeek diotena betetzeaz. Arduratsu adieraziz lehiaketa honetako promozioa
eta informazioaren markoan, obraren zabalkundea edo eta erreprodukzioak ez duela mermatuko
edo eta kaltetuko lehiakidearen eskubiderik, ez eta besterenik.
7º Lehiaketa hontan parte hartzeak oinarrien erabateko adostasuna suposatzen du. Oinarrietan
zehazturik ez dagoen edozein ezusteko agertuko balitz, antolatzaileen esku egongo litzateke
erabaki bat ematea.
I.argazki lehiaketako epaimahaia:
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Ikasle ohiak prozesua ( IKO )
Xabier Huitzi eta Felix Elejoste argazkilari teknikoak
AMPA
Nazaret Ramos MKT
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