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XV. “MACARIA IRIARTE” LITERATUR-LEHIAKETA 

 
OINARRIAK 

 
 
 1.- PARTE-HARTZAILEAK. 
 Literatur-lehiaketa honetan, LH5 eta DBH4 maila bitarteko ikasleek parte har 
dezakete. 
 
 
 2.- GAIA ETA KATEGORIAK. 
 Lanak argitaratu gabeak eta jatorrizkoak izan beharko dira eta ondorengo gaiak eta 
kategoriak ezarriko dira: 
 

 LH5 eta LH6 mailan dauden ikasleek, gai libreko ipuinak aurkeztu ahalko dituzte. 
Euskaraz, nahiz gaztelaniaz. 

 1.DBH eta 3.DBH mailetan dauden ikasleek, gai libreko, 4 estrofako poema edo 4 
poemako bildumak aurkeztu ahal izango dituzte, gaztelaniaz (poemek beren artean 
lotura izan dezakete, edo ez). 

 2.DBH eta 4.DBH mailetan dauden ikasleek, gai libreko 4 zortziko txikiko bertso 
bildumak aurkeztu ahalko dituzte, euskaraz (bertsoek beren artean lotura izan 
dezakete, edo ez). 

 
 

3.- LANEN EZAUGARRIAK. 
 Lehenengo kategoriako ipuinek, 200-800 hitz bitarteko luzera izan beharko dute. 

 Bigarren kategoriako poema bildumek gehienez, 4 orrialdeko luzera izango dute. 
 Hirugarren kategoriako bertsoek, zortziko txikiari dagokion neurrian eginak izan 

beharko dira eta zein doinurekin abestu behar diren adierazi beharko da. 
 Ordenagailuz, zein eskuzko grafia argian idatziriko lanak onartuko dira. 

 Lan guztiak, DIN A4 neurriko folioetan aurkeztu beharko dira. 
 
 

4.- LANAK AURKEZTEKO MODUA. 
 Lan guztiak, ezizen batez sinatuta egongo dira eta gutunazal batean, ezizena 

idatziko da. Gutunazal horren barruan, ezizenaren jabe denaren izen abizenak, 
helbidea, telefono zenbakia, jaiotze-data eta ikas maila agertuko dira. 

 Ezizena jarrita daukan gutunazala eta txapelketara aurkeztu beharreko lana 
gutunazal handiago batean sartuko dira, eta bertan; XV. Macaria Iriarte Literatur 
lehiaketa, eta zein kategoriatan aurkezten den jarri beharko da, bestelako 
identifikazio daturik gabe.  
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 5.- LANAK AURKEZTEKO LEKUA. 

Lanak aurkezteko bi aukera egongo dira: goizez, Kanpezuko udaletxean aurkeztu 
ahalko dira eta arratsaldez, Liburutegian aurkeztu ahalko dira. Bietan, ohiko ordutegiaren 
barnean. 

 
 
 6.- AURKEZTE EPEA. 
 Lanak aurkezteko epea urtarrilaren 20an hasiko da eta apirilaren 8ra arte luzatuko 
da. 
 
 
 7.- EPAIMAHAIA. 
 Kultura eta hezkuntza arloko pertsonek osatuko dute, baita udal talde politikoetako 
kultur arloko ordezkari politiko batek ere. 
 
 
          8.- EPAIA. 

Epaimahaiaren erabakia, ekitaldi publiko batean jakinaraziko da. Jendeari 
ekitaldiaren eguna, tokia eta data, jakinaraziko zaizkio, udalak berak abisuak emateko 
erabiltzen dituen hedabideen bidez, eta hautagaiei ere jakinaraziko zaie modu zuzenago 
batean. 

 
 

          9.- LANAK SARITZEKO IRIZPIDEAK. 
Lanen kalitatea eta originaltasuna izango dira epaimahaiak sariei buruzko erabakia 

hartzeko erabiliko dituen irizpideak. Horretarako egingo duten aktan oinarrituko dira. 
 

Honako hauek aintzat hartuko dira: literatura kalitatea, koherentzia narratiboa, 
balio ez sexistak eta ez diskriminatzaileak defendatzea eta gizonezko eta emakumezkoen 
estereotipoak haustea. 

 
 
10.- ERREKLAMAZIOAK. 
Epaimahaiaren erabakia aitzakiarik gabekoa (apelaezina) izango da. 
 
 

          11.- SARIAK. 
Kategoria bakoitzeko irabazlearentzat ezartzen dira sariak, modu horretan 

aurreikusiz, inor ez dela bi aldiz sarituko. 
Udalak edozein kategoriako lanak saritu gabe utzi ditzake. 
Berrogeita hamar euroko balioa duen Elkar opari-txartela izango da saria. 
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12.- LANEN JABETZA. 
Saritutako lanak Kanpezuko Udalaren esku geratuko dira, hura ekoitzi edo 

argitaratzeko eskubidea gordetzen baitu, egiletasun eskubideak ezin eskatuko 
zaizkiolarik. 

 
 

          13.- LANAK ITZULTZEA. 
Sariak banatu eta hurrengo 30 egunen barruan joan daiteke udaletxera lanak 

jasotzera. Epe horretan jasotzen ez diren lanak desegin egingo dira. 
 
 
14.- OHARRAK. 
Literatura lehiaketa honetan parte hartzeak oinarri guztiak onartzea dakar. 

Informazio jaso nahi duenak, datuetara sartu, horiek zuzendu, ezabatu eta baliogabetzeko 
eskubidea izango dute, hiritarren arreta zerbitzuaren bidez. Oraingo eskarian jasotako 
datu pertsonalak,  interesatuaren baimenarekin batzen dira, tratamendu automatizatua 
izango dute eta Kanpezuko Udalaren informazio sisteman sartuko dira. Aipatutako datuak 
udal kudeaketara mugatuko dira, eta beste administrazio publiko batzuei edo hirugarrenei 
laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie, datu pertsonalak babesteko Abenduaren 13ko 
15/1999 lege organikoan aurreikusitako kasuetan. 

 
 
 


