Pentsatzeko ipuinak. "Planeta"

Lehiaketaren oinarriak
Duela hiru urtetik hona, Fair Saturday Fundazioak "pentsatzeko ipuinak" ekimena
abiarazi du, haur eta gazteei zuzendutako literatur lehiaketa bat, beren sormen
literarioaren bidez arazo sozialen inguruko hausnarketa sustatzeko helburuarekin.
Aurten, aukeratutako gaia planeta izango da, klima-aldaketa eta haren ondorioak
prebenitu eta geldiarazten dituzten banakako eta taldeko hausnarketak eragiteko.
Funtsezkoa da gazteak klima-aldaketaren larritasunaz kontzientziatzea eta haiek
ahalduntzea, planeta ekologikoago eta iraunkorrago baten eragile nagusiak izan
daitezen.

1. Helburuak





Literatura-sorkuntzara hurbiltzea sustatzea eta motibatzea.
Haurrak eta, oro har, gazteak ahalduntzea, gizarte kontzientziatuagoa,
garatuagoa eta egituratuagoa eraikitzeko duten zereginari dagokionez.
Jarrera ekologikoagoak aktibatzea klima-aldaketa geldiarazten saiatzeko edo,
gutxienez, aldaketa horrek epe luzera gure planetan dituen ondorioak murriztea
lortzeko.
Haurrak eta gazteak planetaren egungo egoeraz eta iraganetik ordaintzen ari
garen ondorioez eta etorkizunean etor litekeenaz kontzientziatzea.

2. Lehiaketaren oinarriak
a. Parte-hartzaileak


Lehiaketan Bilboko eta Bizkaiko ikastetxeetako ikasleek parte hartu ahal izango
dute, honako kategoria hauetan:
o
o
o
o
o




Lehen Hezkuntzako 3. eta 4. mailak.
Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailak.
DBHko 1. eta 2. mailak.
DBHko 3. eta 4. mailak.
Batxilergoko 1. eta 2. mailak.

Banaka parte hartuko da.
Pertsona bakoitzeko ipuin bakar batekin parte har daiteke.

b. Ipuinen aurkezpena

Bi hizkuntza-modalitate ezarri dira: gaztelania eta euskara. Kontakizun bakoitza
modalitate bakar batera aurkez daiteke. Hizkuntza ez da elementu erabakigarria izango
sarituak hautatzeko prozesuan.
Kontakizunak originalak eta argitaratu gabeak izango dira, eta proposatutako gaiarekin
bat etorri beharko dute: planeta. Jatorrizkotzat hartzen dira aldez aurretik adierazpen edo
komunikazio bidez hedatu edo argitaratu ez direnak.
Kontakizunak formatu digitalean aurkeztuko dira, parte hartzeko formularioaren bidez,
horretarako ezarritako kanalean: www.cuentosparapensar.org
Kontakizunaren gehieneko hedadura 750 hitzekoa izango da, gutxieneko hedadurarik
gabe.
Kontakizunekin batera, ilustrazio bat aurkeztu ahal izango da, zeinaren eskubideak
egilearenak diren, baina hori ez da faktore erabakigarria izango sarituak hautatzeko.
Pertsona bakoitzeko ipuin bakarra bidali ahal izango da.
Kontakizun bakoitzak egilearen izen osoa, adina eta lan horrekin lagundu nahi zaion
gizarte-proiektua jaso beharko ditu.
c. Sariak
Banakako 30 sari ezarri dira guztira:




Kategoria bakoitzean saritutako 3 ipuinek (15 ipuin) 100 euroko saria eta
sarituaren diploma jasoko dituzte. Sariaren zenbatekoa irabazleak hautatutako
gizarte-proiekturako izango da.
Kategoria bakoitzean saritutako 3 ipuinek (15 ipuin) aipamen berezia jasoko
dute, eta aintzatespen-diploma jasoko dute.
Kontakizunak bilduma liburu batean argitaratu dira, Ipuinak pentsatzeko: planeta
saria jaso duten 30 ipuinekin

Fundazioak saridunen kopurua handitzeko eskubidea du, kontakizunen kalitatearen
arabera.
Guztira, 1.500 euro banatuko dira.
Sariak txeke izendunen bidez emango dira. Saridun bakoitzak txeke bat jasoko du bere
proiektu sozialaren izenean, sariaren zenbateko osoaren balioarekin.

Saria emateko, beharrezkoa da irabazleen eta hautatutako gizarte-erakundeen sariak
banatzeko ekitaldira joatea.
Saridun guztiek bilduma liburuaren ale bana jasoko dute, epaimahaiak kategoria
bakoitzean hautatutako kontakizun guztiak jasoko dituena.
Lehiaketan parte hartzen duten ikastetxe guztiek Fair Saturday diploma jasoko dute.

d. Epaimahaia
Lehiaketako epaimahaia Fair Saturday Fundazioko taldekideek, erakunde eta instituzio
laguntzaileetako ordezkariek eta beste literatur lehiaketa batzuetan esperientzia duten
pertsonek osatuko dute.
Epaimahaiak edozein kategoriatako saria eman gabe utzi ahal izango du.
Epaimahaiaren erabakia behin betikoa eta apelaezina izango da.
e. Data nagusiak
Deialdiaren amaiera: 2021eko azaroaren 27a.
Sari-banaketa: Fair Saturday Fundazioak emango du sari-banaketaren dataren berri.
Saritutako pertsonek sariak banatzeko ekitaldira joan beharko dute — edo ordezkari
baten bidez, ekitaldira joatea ezinezkoa bazaie — adierazitako lekuan, egunean eta
orduan.
Saritutako kontakizunak eta egileen izenak deialdia itxi eta hurrengo hilabetean
jakinaraziko dira, sari-banaketa egingo den egun, ordu eta tokiarekin batera.
f. Legezko baldintzak
Lehiaketan parte hartzean, lehiaketaren oinarriak eta baldintzak ulertzen eta onartzen
dira. Horietakoren bat betetzen ez duten kontakizunak automatikoki baztertuko dira.
Fair Saturday Fundazioak lehiaketara aurkeztutako kontakizunak argitaratzeko
eskubidea izango du.
Saritutako kontakizunak Fair Saturday Fundazioak argitaratuko ditu, lehiaketaren
oinarrietan zehazten diren baldintzetan. Lehiaketan parte hartzeak horiek onartzea ere
badakar.
g. Oinarriak onartzea.
Pentsatzeko ipuinak: planeta lehiaketan parte hartzeak berekin dakar egileek honako
baldintza hauek onartzea:



Saritutako lanak erreproduzitzeko eta banatzeko eskubideak Fair Saturday
Fundazioari lagatzea, denbora-mugarik gabe, lurralde-mugarik gabe eta
argitalpen-modalitate eta -euskarri posibleetarako.
Fair Saturday Fundazioari, lurralde-mugarik gabe eta merkaturatze-sistema
posibleetarako, sariak banatzean hartutako argazki eta bideoen irudi-eskubideak
lagatzea.







Fair Saturday Fundazioari baimena ematea, berak bakarrik edo berak
aukeratutako argitaletxe publiko edo pribatuarekin egindako hitzarmenaren
bidez, egoki iritzitako edizio guztiak egiteko, eta horietako bakoitzean
erabakitako ale kopuruarekin.
Fair Saturday Fundazioari baimena ematea kontakizunak beste hizkuntza
batzuetara itzultzeko, jatorrizko hizkuntzan kontatutakoen ustiapen- eta
erabilera-eskubide berberekin.
Egileak halakotzat hartuko dira, baldin eta parte hartzen duten ipuinetako
edozein argitaratzen edo aipatzen bada, edozein hedabidetan.
Nolanahi ere, saritutako lanak Fair Saturday Fundaziotik kanpo argitaratzearekin
batera, Bilboko Udalaren, Seguros Bilbaoren, Fair Saturday Fundazioaren eta
lortutako sariaren aipamen esanguratsuak aurkeztu beharko dira.

